
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 3, DE 4 DE ABRIL DE 2019. 

 

Abertura de vagas para o Lançamento da 2ª Fase do Projeto Amazônia 

Protege 03 de maio de 2019 

 

A 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhes são conferidas no artigo 62, 

inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e em conformidade com o seu 

planejamento estratégico, especialmente com os objetivos de: i) motivar e qualificar 

profissionalmente os membros do MPF; ii) promover a gestão do conhecimento e facilitar o 

seu compartilhamento, iii) construir uma cultura de unidade institucional e sentimento de 

engajamento 

RESOLVE: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 20 vagas para 

participação no Lançamento da 2ª Fase do Projeto Amazônia Protege, que será realizada em 

Santarém/PA, no dia 03 de maio de 2019. 

1. OBJETO 

1.1. O objeto deste edital é o preenchimento, por membros do Ministério 

Público Federal, de 20 (vinte) vagas abertas pela 4ª CCR para o custeio de deslocamento e 

hospedagem, para participação no Lançamento da 2ª Fase do Projeto Amazônia Protege, que 

será realizado em Santarém/PA no dia 03 de maio de 2019. 

§ 1º O evento será realizado de 10h às 16h, quando pretende-se divulgar os 

resultados já obtidos pela 2ª fase do projeto. No período da tarde haverá uma reunião para 

tratar sobre a 3ª fase do projeto. 

2. As inscrições para o custeio de deslocamento e hospedagem poderão ser 

feitas até o dia 08 de abril de 2019, às 16h, mediante o preenchimento do formulário anexo 

com as opções de voo e dados sobre a atuação e envio para o e-mail 4ccr-

asscoor@mpf.mp.br. 

§1º Poderão se inscrever membros que integrem as ações do projeto ou que 

tenham atuação em matéria ambiental na Amazônia. 
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§2º Caso o número de inscritos venha a ser maior que a quantidade de vagas 

oferecidas, a seleção dos participantes se dará por sorteio, sendo dada prioridade aos 

procuradores que integram a Força-Tarefa Amazônia Protege. 

§3º A data limite para emissão das diárias e passagens é dia 08 de abril de 

2019. 

4. Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador da 4a CCR. 

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 5 abr. 2019. Caderno 

Extrajudicial, p. 3. 
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