
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 6, DE 7 DE MAIO DE 2019 

 

Abertura de vaga para o Seminário Segurança de Barragens na 

Bacia do Rio São Francisco 15 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 temático, especialmente com os objetivos de: i) motivar e qualificar 

profissionalmente os membros do MPF; e ii) fomentar a atuação na tutela do meio ambiente e 

patrimônio cultural 

RESOLVE: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de uma vaga para 

participação no Seminário Segurança de Barragens na Bacia do Rio São Francisco, que será 

realizada em Brasília/DF no dia 15 de maio de 2019. 

 

1. OBJETO 

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

Público Federal, de uma vaga para participação no Seminário Segurança de Barragens na 

Bacia do Rio São Francisco, que será realizada em Brasília/DF, no dia 15 de maio de 2019, de 

8h30 às 17h40. 

§ 1º O seminário acontecerá em duas localidades: no período da manhã no 

Palácio Congresso Nacional, situado na Praça dos Três Poderes –Plenário 2 –Anexo II –

Câmara dos Deputados, e à tarde no Hotel Saint Paul Plaza Hotel, situado no Setor Hoteleiro 

Sul Quadra 02 Bloco H -Asa Sul. 

§ 2º O evento, programação anexa, contará com palestras, mesas redondas e 

debates acerca dos temas: i) objetivos do seminário e contextualização do tema no âmbito do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF; ii) levantamento dos 

potenciais danos e riscos de barragens de rejeitos na calha do Rio São Francisco e seus 

afluentes; iii) a Política Nacional de Segurança de Barragens; e iv) rompimento da barragem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


 

 

de rejeitos da Vale em Brumadinho – Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba (afluente da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco – BHSF). 

§ 3º O debate é aberto ao público e gratuito, não necessitando de inscrição 

antecipada. 

 

2. INSCRIÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 As inscrições para o custeio de deslocamento e hospedagem poderão ser 

feitas até o dia 08 de maio de 2019, às 17h, mediante o preenchimento do formulário anexo 

com as opções de voo e envio para o e-mail 4ccr-asscoor@mpf.mp.br. 

§ 1º Poderão se inscrever membros que tenham atuação na temática da 4ª CCR. 

§ 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 com atuação na região da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

2.2 A 4ª Câmara providenciará o envio da indicação do membro à organização 

do evento. 

2.3 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, 8 maio.  2019. Caderno 

Extrajudicial, p. 2. 
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