
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM TABATINGA-AM

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 19, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019

Designa servidor para participar do evento "Ação Conjunta no Acesso
à  Justiça:  Desafios  da  Região  Norte"  organizado  pelo  Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região e dá outras providências.

O PROCURADOR DA REPÚBLICA Valdir Monteiro Oliveira Júnior, no uso

de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO  o  recebimento  do  convite  para  participação  de  evento

“Ação  Conjunta  no  Acesso  à  Justiça:  Desafios  da  Região  Norte”,  organizado  pela

Corregedoria Regional e Vara do Trabalho de Tabatinga e pelo Tribunal Regional do Trabalho

da 11ª  Região – AM/RR (TRT11),  registrado sob n°  PRM-TAB-AM-00005001/2019 e as

diversas  tratativas  desta  Procuradoria  junto  aos  organizadores  para  a  participação  do

Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO que o evento ocorrerá no município de Tabatinga nos dias

7  e  8  de  novembro  com  palestras  das  instituições  participantes  a  respeito  dos  serviços

públicos por elas oferecidos à população, no horário das 17h30 às 21h do dia 07 de novembro,

e divulgação institucional dos serviços públicos pelas instituições participantes de 07:00 às

15:00h do dia 08 de novembro;

CONSIDERANDO  que  a  PRM  Tabatinga  possui  projeto  de  divulgação

institucional,  aprovado  pela  Procuradoria  Geral  da  República,  nos  termos  do  PGEA

1.00.000.007746/2018-26,  com palestra  denominada  “Aproximando  o  MPF  do  Cidadão”,

projeto  coordenado  pela  servidora  Giselle  de  Oliveira  Brito,  Chefe  do  Setor  Jurídico  e

Responsável pela Sala de atendimento ao cidadão da PRM/Tabatinga

Resolve

I – Designar, a servidora Giselle de Oliveira Brito para Participar Do evento

apresentando exerto da palestra do projeto “Aproximando o MPF do Cidadão” bem como das

atividades de atendimento ao público vínculado ao evento.



II – A servidora deverá fazer o registro do período à disposição do órgão para

posterior análise e outras providências cabíveis.

VALDIR MONTEIRO OLIVEIRA JUNIOR
Procurador da República

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 8 nov. 2019. Caderno 
Administrativo, p. 8.
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