
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

EDITAL N° 3, DE 8 DE MAIO DE 2019.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, e 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/MPF nº 1004, de 31 de outubro

de 2018, que instituiu a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral,

do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do Ministério Público do Federal; 

CONSIDERANDO que no art. 3º, §3º, da Portaria PGR/MPF nº 1004, de 31 de

outubro  de  2018,  foi  prevista  a  criação de  Comissões  de  Prevenção e  Enfrentamento  do

Assédio  Moral,  Sexual  e  Discriminação  no  âmbito  das  Procuradorias  da  República  nas

Unidades  Federativas,  compostas  por  dois  membros,  estes  indicados  pelo  Colégio  de

Procuradores,  um representante  da  unidade  de  gestão  de Pessoas  e  um representante  dos

servidores da Procuradoria da República na Unidade Federativa, escolhido em eleição local; 

Resolve: 

Art. 1º Declarar aberto o prazo para manifestação de Procuradores Regionais

da República lotados na PRR4ª Região interessados em participarem do processo de eleição

para 2 (duas) vagas na composição da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio

Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, conforme instituído na Política Nacional de

Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral,  do Assédio Sexual e da Discriminação no

âmbito do Ministério Público do Federal. 

Art. 2º Os interessados em compor a Comissão de Prevenção e Enfrentamento 

do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação deverão solicitar a inscrição no 

período compreendido entre 16 de maio de 2019 e 16 horas do dia 22 de maio de 2019, 

através de requerimento ao e-mail prr4-16@mpf.mp.br. 

Art. 3º A relação dos inscritos habilitados para eleição será publicada no Diário

Eletrônico do MPF e na intranet da PRR4ª Região no dia 23 de maio de 2019, bem como 

divulgada por e-mail através do endereço prr4-procuradores@mpf.mp.br. 
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Art. 4º A votação para eleição dos representantes, dentre os inscritos 

habilitados, para compor a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do 

Assédio Sexual e da Discriminação, ocorrerá por meio eletrônico mediante link específico, 

encaminhado oportunamente via e-mail, no dia 23 de maio de 2019. 

§ 1º A votação é facultativa e será realizada no período de 23 de maio de 2019 

até às 15 horas do dia 28 de maio de 2019. 

Art. 5º O resultado final será publicado no Diário Eletrônico do MPF e na 

intranet da PRR4ª Região no dia 30 de maio de 2019. 

Art. 6º Findo o processo eleitoral, o resultado final será encaminhado à Chefia 

de Gabinete do (a) Procurador (a)-Geral da República. 

Publique-se. Divulgue-se. 

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAZARRÉ 
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