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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 

##ÚNICO: | ADMIN-PGR - PGR-00337908-2020| 

PORTARIA PGR/MPF Nº 743, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, com fundamento no § 4º do artigo 222 da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista o constante do Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.00.000.010143/2018-10, 

resolve: 

Art. 1º Interromper, a pedido, a licença para tratar de interesses particulares da Procuradora da República SILMARA CRISTINA 

GOULART, matrícula nº 797. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PGR - PGR-00338505-2020| 

PORTARIA PGR/MPF Nº 769, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 49, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista o contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA 1.00.000.015479/2020-

85,resolve: 

Art. 1º Estabelecer a estrutura organizacional da Procuradoria-Geral da República, com emprego das alterações constantes desta 

Portaria, conforme quadro abaixo: 

 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 

Nº de Cargos/ 

Funções 
Denominação Código 

Nº de Cargos/ 

Funções 
Denominação Código 

 PROCURADORIA GERAL 

DA REPÚBLICA 
  PROCURADORIA GERAL 

DA REPÚBLICA 
 

 
GABINETE DO 

PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA 

  
GABINETE DO 

PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA 

 

 ...............................   ...............................  

https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=104949316&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=104949316&force=true
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CHEFIA DE GABINETE 

PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA 

  
CHEFIA DE GABINETE 

PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA 

 

 ...............................   ...............................  

26 Assessor Nível II CC-2 25 Assessor Nível II CC-2 

 ...............................   ...............................  

    GABINETE DO MEMBRO 

JUNTO À TNU/STJ 
 

   1 Assessor-Chefe Nível II CC-2 

 ..............................   ..............................  

 

Art. 2º Esta portaria produz efeitos a partir da data de publicação. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

 

SECRETARIA GERAL 

GABINETE DA SECRETÁRIA-GERAL 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00337567-2020| 

PORTARIA N° 1.027, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

A SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos 

artigos 143 e 148 da Lei nº 8.112, de 1990, e art. 6º, inc XL, do Anexo da Portaria PGR/MPF Nº 382, de 5 de maio de 2015 (Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal), resolve: 

Art. 1º Restabelecer o prazo concedido à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, PGEA 1.00.000.018333/2019-58, 

instaurado pela Portaria SG Nº 955, de 15 de outubro de 2019, por força da perda da vigência da Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00337225-2020| 

PORTARIA N° 1.030, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

A SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos 

artigos 143 e 148 da Lei nº 8.112, de 1990, e art. 6º, inc XL, do Anexo da Portaria PGR/MPF Nº 382, de 5 de maio de 2015 (Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal), resolve: 

Art. 1º Restabelecer o prazo concedido à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, PGEA 1.00.000.017502/2019-3, 

instaurado pela Portaria SG Nº 236, de 19 de fevereiro de 2020, por força da perda da vigência da Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00337776-2020| 

 EDITAL Nº 16, DE 1º DE SETEMBRODE 2020 

 

A SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 51 do 

Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015, e tendo em vista o que consta 

do PGEA 1.00.000.014762/2020-90, estabelece e torna público os critérios de cadastramento e processo seletivo para a formação de banco de 

profissionais que atuarão em cursos a distância promovidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP. 

 

1. OBJETIVO 

1.1. O objetivo deste edital é fazer o cadastramento e o processo seletivo de profissionais interessados em atuar como assistente, 

conteudista e tutor de cursos a distância no Ministério Público Federal. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

2.1. Poderão participar do processo seletivo e atuar nos cursos os membros e os servidores ativos e em exercício no MPF. 

 

3. DO CADASTRAMENTO 

3.1. As inscrições no cadastramento e no processo seletivo de que trata o item 1.1 serão feitas a partir da data de publicação deste 

Edital até o dia 16/9/2020, na Plataforma EaD do MPF (www.ead.mpf.mp.br), em Banco de Instrutores Internos, 6º Edital EaD – Cadastramento de 

Profissionais. 

3.1.1. Os interessados em atuar como assistente, conteudista e tutor serão cadastrados apenas para os cursos listados no Anexo I deste 

Edital. 

3.1.2. Será criado um novo banco de assistentes. 

3.1.2.1. Todos os interessados que preencham os requisitos, inclusive os membros e servidoresjá cadastrados no banco de assistentes 

de 2020, estarão submetidos às etapas deste edital para integrar o novo banco de profissionais, devendo, para tanto, caso tenham interesse, efetivar a 

devida inscrição nos termos deste Edital. 

https://portal.mpf.mp.br/unico/unico-v2/app/modules/extraJudicial/principal/ProcedimentoExtrajudicialView.html#/procedimentoExtrajudicial/104690085
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3.1.3. É pré-requisito para o cadastramento o envio do formulário devidamente preenchido e assinado constante no Anexo IV, pelo 

qual o interessado declara não ter sido penalizado em procedimento administrativo disciplinar nos últimos 2 (dois) anos e possuir domínio da disciplina 

do curso pretendido. 

3.2. Para efetivação de cadastro em banco de assistente, os interessados deverão acessar a página da EaD e anexar, no campo relativo 

ao curso de interesse, os seguintes documentos: 

3.2.1. Certificado da última escolaridade escaneado e atualizado; 

3.2.2. Certificado que comprove formação em Letras e/ou especialização, mestrado ou doutorado na área de revisão de texto; 

3.2.3. Declaração constante no Anexo IV, devidamente preenchida e assinada; 

3.2.4. Currículo do Banco de Talentos atualizado. O principal documento para a análise do cadastramento de assistente é o currículo 

do Banco de Talentos do sistema Hórus. Portanto, os documentos obrigatórios para o cadastramento somente serão aceitos se estiverem informados 

igualmente no currículo. As declarações e certificados anexos servirão apenas para comprovação das informações já prestadas no currículo do membro 

e do servidor. 

3.3. Para efetivação de cadastro em banco de conteudista, os interessados deverão acessar a página da EaD e anexar, no campo relativo 

ao curso de interesse, os seguintes documentos: 

3.3.1. Certificado da última escolaridade escaneado e atualizado; 

3.3.2. Certificado que comprove formação em áreas de conhecimento relacionadas ao curso pretendido, conforme Anexo I; 

3.3.3. Comprovação de experiência profissional na área de conhecimento do curso pretendido (declaração, atestado de capacidade 

técnica ou página atualizada do currículo do Banco de Talentos); 

3.3.4. Declaração constante no Anexo IV, devidamente preenchida e assinada. 

3.3.5. Certificado ou declaração que comprove participação no curso Produção de Conteúdos em EaD, ou de cursos correlatos de 

carga horária mínima de 40 horas em outras escolas de governo/instituições de ensino; 

3.3.6. Currículo do Banco de Talentos atualizado. O principal documento para a análise do cadastramento de conteudista é o currículo 

do Banco de Talentos do sistema Hórus. Portanto, os documentos obrigatórios para o cadastramento somente serão aceitos se estiverem informados 

igualmente no currículo. As declarações e certificados anexos servirão apenas para comprovação das informações já prestadas no currículo do membro 

e do servidor. 

3.4. Para efetivação de cadastro em banco de tutor, os interessados deverão acessar a página da EaD e anexar, no campo relativo ao 

curso de interesse, os seguintes documentos: 

3.4.1. Certificado da última escolaridade escaneado e atualizado; 

3.4.2. Certificado que comprove formação em áreas de conhecimento relacionadas ao curso pretendido, conforme Anexo I; 

3.4.3. Quando exigida, comprovação de experiência profissional na área de conhecimento do curso pretendido (declaração, atestado 

de capacidade técnica, ou página atualizada do currículo do Banco de Talentos); 

3.4.4. Certificado ou declaração que comprove participação no curso Docência Online ou curso de formação de docente online em 

outras escolas de governo/instituições de ensino, com carga horária mínima de 60 horas, ou Licenciatura em Pedagogia; 

3.4.5. Declaração constante no Anexo IV, devidamente preenchida e assinada. 

3.4.6. Currículo do Banco de Talentos atualizado. O principal documento para a análise do cadastramento de tutor é o currículo do 

Banco de Talentos do sistema Hórus. Portanto, os documentos obrigatórios para o cadastramento somente serão aceitos se estiverem informados 

igualmente no currículo. As declarações e certificados anexos servirão apenas para comprovação das informações já prestadas no currículo do membro 

e do servidor. 

3.5. A ausência de qualquer um dos documentos citados e a ausência do preenchimento ou assinatura dos formulários solicitados nos 

itens 3.2.3, 3.3.4 e 3.4.5 desabilitam por completo a participação do interessado na etapa do processo seletivo. 

3.6. A documentação comprobatória da capacitação de que trata os itens 3.3.5 e 3.4.4 poderá ser apresentada, impreterivelmente, à 

época da seleção, no prazo da etapa do processo seletivo. 

3.7. Caso haja interesse em mais de uma categoria – assistente, conteudista e/ou tutor - o candidato deverá se inscrever e apresentar, 

separadamente, para cada curso correspondente, todos os documentos necessários para habilitação no cadastramento. 

3.8. Arquivos anexados que estejam corrompidos ou danificados não serão de responsabilidade da equipe EaD, ficando, portanto, o 

candidato inabilitado quanto à inscrição no cadastramento. 

 

4. DO RESULTADO DO CADASTRAMENTO 

4.1. O resultado preliminar do cadastramento para o banco de profissionais será divulgado na Plataforma EaD (www.ead.mpf.mp.br), 

em Banco de Instrutores Internos, 6º Edital EaD – Cadastramento de Profissionais, na data provável de 7/10/2020. 

4.2. Para o assistente, será considerada apenas a fase do cadastramento. 

4.2.1. Após o cadastramento,para a definição da ordenação do resultado do cadastramento, será feito um sorteio com todos os 

habilitados, que será publicado na Plataforma EaD. 

4.3. O resultado do cadastramento será divulgado em ordem alfabética. 

4.4. Os participantes poderão interpor recurso no prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação do resultado preliminaratravés do e-mail 

PGR-bancodeinstrutoresinternos@mpf.mp.br, pelo Formulário de Recurso (Anexo V). 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Somente poderão participar do processo seletivo os membros e servidores aprovados no cadastramento nos cursos previstos neste 

edital, na forma prevista no item 3. 

5.2. Capacitações não contempladas no Anexo I e/ou que apresentem especificidades que requeiram a seleção direta, julgadas pela 

Secretaria de Gestão de Pessoas, para as funções de assistente, conteudista e tutor, não estarão submetidas ao cadastramento e ao processo seletivo deste 

edital. 

5.3. Os candidatos habilitados no cadastramento na forma do item 3 serão informados dos prazos da capacitação, por e-mail 

institucional, e participarão do processo seletivo, caso manifestem formalmente o interesse. 
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5.4. Caso o candidato não manifeste interesse dentro do prazo informado por e-mail, ainda que por motivos de férias, saúde ou 

qualquer outro de mesma natureza, estará configurada a desistência no processo seletivo do curso em questão e será convocado o próximo candidato 

cadastrado. 

5.5. Os candidatos que manifestarem interesse em atuar como tutor e conteudista serão classificados pela avaliação de títulos prevista 

na tabela dos Anexos II e III. Estesdocumentos serão solicitados à época da seleção. 

5.5.1. Somente no momento da convocação do processo seletivo, os interessados deverão encaminhar os títulos descritos nos Anexos 

II e III. 

5.5.2. O principal documento para a análise do processo seletivo é o currículo do Banco de Talentos do sistema Hórus. Portanto, 

somente serão pontuados títulos e experiências que estejam informados no currículo. As declarações e certificados encaminhados anexos servirão apenas 

para comprovação das informações já prestadas no currículo. 

5.5.3. Todas as experiências e/ou atuações em cursos na modalidade a distância deverão ser informadas no currículo de forma 

completa, de modo que seja possível identificar: 

a) nome da instituição em que se deu a experiência e/ou atuação; 

b) data de início e fim da atuação e ou experiência. Não será aceita apenas a informação do ano ou do tempo de experiência, sendo 

necessário informar precisamente a data de início e fim; 

c) carga horária. 

5.5.4. Não serão consideradas para efeitos de pontuação, na prova de títulos, atuações e/ou experiências informadas de forma genérica 

e em desacordo com as exigências do item 5.5.3 

5.5.5. A data provável do curso pode ser alterada a critério da Administração, fato que será oportunamente comunicado. 

5.5.6. É reservado à SGP o direito de indeferir inscrições para o processo seletivo dos candidatos por motivo de comprovada atuação 

insatisfatória em trabalhos anteriores atestados pela equipe EaD e/ou alunos. 

5.5.7.Em caso de empate, serão priorizados para atuação comotutor os seguintes critérios, nessa ordem: 

a) maior tempo de experiência profissional na área do curso pretendido; 

b) profissionalque ainda não possui experiência como docente na EaD/MPF; 

c) menorcarga horária de atuação como tutor em educação a distância; 

d)maior grau de escolaridade na área do curso pretendido; 

e)maior idade. 

5.5.8. Em caso de empate serão priorizados para atuação como conteudista os seguintes critérios, nessa ordem: 

a) maior tempo de experiência profissional na área do curso pretendido; 

b) profissionalque ainda não possui experiência como conteudistana EaD/MPF; 

c) maior grau de escolaridade na área do curso pretendido; 

d) menorcarga horária de atuação como conteudistaem educação a distância; 

e)maior idade. 

5.6. O conteudista do curso original, caso também tenha interesse em atuar como tutor, terá prioridade no processo seletivo na primeira 

edição do curso, desde que atenda os requisitos do item 3.4 e esteja regularmente inscrito nesse Cadastramento. 

5.7. Em caso de haver apenas um candidato interessado no processo seletivo de determinado curso, não será necessária a contagem 

dos pontos da prova de títulos, bastando o(a) candidato apresentar a comprovação do item 3.3.5 ou 3.4.4 deste edital. 

5.8. Em caso de não haver candidatos habilitados no processo seletivo, a SGP poderá abri-lo aos servidores e membrosnão cadastrados 

do MPF, aos servidores e aos membrosdos demais ramos do MPU e, quando couber, aos servidoresda Administração Pública Federal, ou ainda por meio 

de contratação externa. 

6. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. O resultado da classificação será divulgado na plataforma EaD do MPF (www.ead.mpf.mp.br), em Banco de Instrutores Internos, 

6º Edital EaD – Cadastramento de Profissionais, em ordem decrescente de pontuação. 

6.2. Os participantes poderão interpor recurso no prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação do resultado preliminaratravés do e-mail 

PGR-bancodeinstrutoresinternos@mpf.mp.br, pelo Formulário de Recurso (Anexo V). 

6.3. A atuação dos profissionais selecionados como tutor depende da quantidade de inscritos em cada curso. 

6.4. Em caso de desistência, ou coincidência com período de férias ou licenças, será convocado o próximo classificado. 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS 

7.1. O Assistente, para fins deste edital, será o responsável pela revisão completa do conteúdo do curso. São deveres do Assistente: 

a) preencher os formulários, indicados pela equipe da EaD, disponíveis no Único quando o curso for autorizado; 

b) realizar a revisão técnica (revisão gramatical do texto, incluindo ortografia, pontuação, concordância e regência nominal e verbal 

etc.); 

c) realizar a revisão estrutural (revisão em relação à adequação textual, isto é, se o texto está bem estruturado do ponto de vista do 

gênero, da coerência e da coesão, além de outros aspectos linguísticos e semânticos); 

d) revisar tecnicamente e estruturalmente no mínimo duas vezes o conteúdo do curso; 

e) formatar o trabalho de acordo com as normas da Divisão de Educação a Distância, conforme Manual de Elaboração de conteúdo 

de Curso em EaD; 

f) revisar o texto de modo a assegurar-lhe correção, clareza, objetividade, concisão, coerência e harmonia; 

g) encaminhar 2 (dois) arquivos do conteúdo corrigido: um com a marcação das alterações feitas no material recebido e o outro com 

as alterações já aplicadas ao material; 

h) estar disponível para corrigir as inconsistências que venham a ser identificadas pelo coordenador do curso, conteudista, tutores e 

alunos após o texto final entreguedo curso; 

i)atender ao cronograma proposto pela SGP; 

j) revisar o material fora de sua jornada de trabalho. 
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7.2. O conteudista selecionado deverá elaborar o conteúdo alinhado aos objetivos propostos para o curso. O conteúdo, bem como os 

objetos de aprendizagem, devem ser motivacionais e incentivadores, promovendo interação entre tutor e alunos e entre alunos e seus pares, sendo 

imprescindível a utilização da linguagem dialógica. São deveres do conteudista: 

a) preencher os formulários, indicados pela equipe da EaD, disponíveis no Único quando o curso for autorizado; 

b) elaborar o conteúdo com clareza, objetividade, concisão, coerência e harmonia,em linguagem a adequada a ambientes virtuais,em 

linguagem a adequada a ambientes virtuais; 

c) elaborar o material fora de sua jornada de trabalho; 

d) dividir o curso em módulos e tópicos, conforme orientação da SGP; 

e) inserir no textoelementos não textuais com o objetivo detornar o conteúdo mais atrativo, tais como imagens, gráficos, mapas, 

vídeos, etc., e disponibilizar legenda de acessibilidade em todo o material, preservados os direitos autorais; 

f) gravação e entrega de pelo menos 2 videoaulas por módulo com duração de até 5 minutos cada; 

g) seguir as normas da Divisão de Educação a Distância, conforme o Guia de Elaboração de conteúdo de Curso em EaD; 

h) atender ao cronograma proposto pela SGP; 

i) incluir no texto as referências bibliográficas e fontes das imagens utilizadas, respeitando os direitos autorais; 

j) elaborar exercícios, conforme orientação do coordenador do curso. Todas as questões elaboradas devem ser comentadas; 

k) elaborar fóruns com questões ou estudos de caso, para avaliação dos alunos, sendo necessário encaminhar os critérios de avaliação 

e de correção para uso do tutor; 

l) participar de atividades definidas pelo coordenador do curso, tais como videoconferências e reuniões; 

m) ceder os direitos autorais do conteúdo, conforme termo a ser preenchido oportunamente, podendo o MPF utilizar o conteúdo outras 

vezes ou mesmo compartilhar o curso com outros órgãos públicos, sempre citando a fonte original nos créditos; 

n) realizar, após a finalização do curso, pelo período de 1 (um) ano, ajustes e/ou correções identificados pelo tutor e/ou alunos, de 

forma a manter a boa qualidade do material; 

o)dirimir, quando solicitado, dúvidas referentes ao conteúdo elaborado. 

7.3. O tutor selecionado será responsável pela condução do curso de acordo com os referenciais educacionais do MPF, 

particularizando-se a orientação para o ensino teórico aplicado e o uso de metodologias adequadas à capacitação de adultos. São deveres do tutor: 

a) preencher os formulários, indicados pela equipe da EaD, disponíveis no Único quando o curso for autorizado; 

b) fazer a tutoria de uma média de 50 alunos, fora da sua jornada de trabalho; 

c) fazer o controle das horas de tutoria no verso do "Formulário de Pagamento da GECC" com os horários de acesso à Plataforma, 

totalizando a carga horária autorizada do curso; 

d) acessar a Plataforma EaD, previamente ao início do curso, para se familiarizar com o conteúdo, fóruns e demais atividades, fazendo 

uma revisão geral do curso, informando qualquer inconsistência verificada para a correção por parte da Equipe EaD; 

e) participar de atividades definidas pelo coordenador do curso, tais como videoconferências e reuniões; 

f) publicar nos Fóruns da Plataforma EaD, em grupos separados por tutor, até uma semana antes do início do curso; 

g) acessar o curso diariamente e responder às dúvidas dos alunos dentro do prazo de 24h a partir da publicação do questionamento. É 

importante responder todas as postagens dos alunos, individualmente, em qualquer um dos fóruns; 

h) Responder e avaliar fóruns avaliativos e estudos de casos em até 48 horas a partir da publicação do aluno; 

i) acessar o e-mail diariamente, pois ele será o canal de comunicação com a Divisão de Educação a Distância; 

j) enviar e-mail aos alunos informando prazos de exercícios e estimulando a participação de todos; 

k) encerrar o lançamento das notas em até três dias úteis após o término do curso; 

l) postar as atividades (fóruns, estudos de caso e similares) do curso para seu grupo de alunos; 

m) orientar e prestar assistência aos alunos durante a execução do curso 

n) estimular os alunos a realizar avaliação de reação 

o) revisar, em primeira instância, as notas dos alunos que apresentarem recurso ao resultado final do curso; 

p) resolver, inclusive após o período do curso, qualquer pendência em relação ao aproveitamento do aluno. 

7.4. Entende-se por jornada de trabalho aquela designada ao servidor no Kairós. Em caso de acesso excepcional ao curso durante a 

jornada, será necessária a compensação. 

7.5. Todos os acessos são registrados na Plataforma EaD. 

7.6. Ao final do curso, o conteudista, o assistente e o tutor serão avaliados pelos alunos e pelo Coordenador do Curso, avaliação esta 

que poderá servir como referência para processos seletivos futuros. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. O cadastramento do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e na 

Instrução de Serviço SGP nº 1/2020, em relação às quais não se poderá alegar desconhecimento. 

8.2. Somente serão aceitos para participação no cadastramento e no processo seletivo os títulos expedidos até a data da publicação 

deste Edital, com exceção do item 3.3.5 e 3.4.4 e devem constar nos assentamentos funcionais do MPF. 

8.3. Os profissionais selecionados têm apenas a expectativa de atuação, pois esta se dará de acordo com a oferta e a procura por cursos 

a distância. 

8.4. O tutor, o conteudista e o assistente não poderão atuar em mais de um curso ao mesmo tempo, na mesma função, tendo que optar 

por um deles. 

8.5. As informações sobre o presente processo seletivo, bem como o resultado das etapas de seleção, estarão à disposição dos 

candidatos na plataforma EaD do MPF (www.ead.mpf.mp.br), em Banco de Instrutores Internos, 6º Edital EaD – Cadastramento de Profissionais. 

8.6. Os profissionais selecionados para atuar nos cursos serão remunerados pela Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 

(GECC), de acordo com o disposto na Portaria PGR/MPU Nº 652, de 30/10/2012. 

8.6.1. Os profissionais poderão dispensar o recebimento da GECC para acumular pontos no programa de reconhecimento por 

resultados - Programa Motivação, conforme estabelecido em regulamentação específica. 

8.7. Os profissionais selecionados e cadastrados deverão manter currículo atualizado no Banco de Talentos. 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/199177/IS_SGP_MPF_2020_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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8.8. O edital considera como parâmetro o horário oficial de Brasília e não será avaliado qualquer documento enviado após às 

23h55min dos prazos definidos neste edital. 

8.9. Mais informações sobre este Edital poderão ser obtidas pelo e-mail pgr-bancodeinstrutoresinternos@mpf.mp.br. 

8.10. Os casos omissos referentes ao presente processo seletivo serão apreciados pelaSecretária-Geral do MPF. 

8.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República 

Secretária-Geral 

 

ANEXO I 

FORMAÇÕES/EXPERIÊNCIAS EXIGIDAS NA ETAPA DO CADASTRAMENTO 

 

Nº CURSOS ATIVIDADE FORMAÇÕES/EXPERIÊNCIAS 

1 
GOVERNANÇA E 

TRANSPARÊNCIA 
Tutoria 

Graduação em: 

Administração 

Gestão Pública 

Administração Pública 

OU 

Especialização em (rol exemplificativo): 

Gestão de negócios 

Governança 

Tecnologia 

Gestão da Informação 

Gestão estratégica 

Controladoria 

Governança corporativa 

Compliance 

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO Tutoria 

Graduação em: 

Administração 

Gestão Pública 

Administração Pública 

OU 

Especialização em (rol exemplificativo): 

Educação corporativa 

Gestão do conhecimento 

Gestão de informação 

3 CRASE 
 

Tutoria 

Graduação em: 

Letras 

Comunicação 

Jornalismo 

Administração 

OU 

Especialização em (rol exemplificativo): 

Atualização Gramatical 

Gramática 

Língua Portuguesa 

Linguística 

Leitura e Escrita 

Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 

Português Jurídico 

Português para Jornalistas 

Recursos Gramaticais para Revisão Textual 

Revisão Prática de Texto 

Revisão Textual 

Linguagem e Comunicação em Língua 

Portuguesa 

4 
NOÇÕES BÁSICAS DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 
Tutoria 

Graduação em: 

Matemática 

Ciências Contábeis 

Ciências Econômicas 

Psicologia 

Administração 

OU 

Especialização em(rol exemplificativo): 
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Educação Financeira 

Coaching 

OU 

Formação em: Coaching (mínimo 120 horas) 

5 LIBRAS 2 Conteudista 

Graduação em: 

Libras 

OU 

Especialização: 

Na área de Libras 

Curso de Libras (mínimo 120horas ou que 

totalizem 120 horas) 

6 LIBRAS 2 Tutoria 

Graduação em: 

Libras 

OU 

Especialização: 

Na área de Libras 

OU 

Formação em: 

Curso de Libras (mínimo 60horas ou que 

totalizem 60 horas) 

7 
COMO FAZER GESTÃO DE 

DOCUMENTOS 
Tutoria 

Ocupante do Cargo: Analista Do MPU/Apoio 

Técnico Administrativo/Arquivologia 

8 LIBRE OFFICE Conteudista 

Graduação: 

Tecnologia da Informação 

Administração 

OU 

Especialização: 

Na área de Tecnologia da Informação 

OU 

Experiência: 

Docente na área de Libre Office 

9 LIBRE OFFICE Tutoria 

Graduação: 

Tecnologia da Informação 

Administração 

OU 

Especialização: 

Na área de Tecnologia da Informação 

OU 

Experiência: 

Docente na área de Libre Office 

10 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL Tutoria 

Graduação em: 

Administração 

Psicologia 

Gestão em recursos humanos 

Gestão pública 

Processos gerenciais 

OU 

Especialização em (rol exemplificativo): 

Estratégia de gestão 

Gestão Estratégica de Pessoas Liderança 

Coaching 

Formação em Coaching (mínimo 120 horas) 

Estratégia Organizacional 

Estratégia de negócios e pessoas 

Gestão de Pessoas 

Desenvolvimento de pessoas Competências 

Gerenciais 

Gestão Estratégica de Recursos Humanos 

Modelos de gestão 

Técnicas de negociação 

Ferramentas de qualidade 

Gestão administrativa 

Ferramentas em gestão de pessoas Gestão 

empresarial/corporativa 
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Gestão pública 

Gestão em processos e qualidade 

Organização/métodos 

Psicologia organizacional 

Indicadores de gestão 

Gestão estratégica 

Gestão de equipes 

Gestão de conflitos 

 

ANEXO II 

PROVA DE TÍTULOS PARA A ETAPA DO PROCESSO SELETIVO – TUTOR 

 

CLASSIFICAÇÃO POR TÍTULOS PARA TUTORES 

Critério Especificação Pontuação mínima Pontuação máxima 

a) Experiência docente 

(como tutor) 

Atuação em curso a distância a cada 30 

horas 
1 2 

b) Experiência Profissional 

1 ponto para cada período consecutivo 

de 1 ano de experiência, a contar do ano 

de 2015, na área do curso pretendido. 

1 3 

c) Formação acadêmica - pós 

graduação na área do curso 

pretendido 

Pós-graduação: Especialização - 1 

ponto; 

Mestrado - 2 pontos; 

Doutorado - 3 pontos; 

Pós doutorado - 4 pontos, com 

concentração na área do curso 

pretendido. 

- 4 

d) Cursos de aperfeiçoamento 

correlatos 

Participação no curso Facilitadores de 

Aprendizagem ou capacitação correlata 

oferecida por outras instituições, com 

carga horária de no mínimo 40 horas, 

ou que totalizem 40 horas incluindo as 

disciplinas de didática, docência de 

cursos a distância e oratória (cursos de 

extensão). 

2 2 

Participação em curso na área 

pretendida com carga mínima de 20 

horas, a contar do ano de 2015. 

1 3 

e) Autoria Livro de autoria no âmbito do curso. 3 6 

f) Autoria 

Artigo apresentado em Congressos, 

Seminários, ou similares na área do 

curso pretendido. 

0,5 1 

 

ANEXO III 

PROVA DE TÍTULOS PARA A ETAPA DO PROCESSO SELETIVO – CONTEUDISTA 

 

CLASSIFICAÇÃO POR TÍTULOS PARA CONTEUDISTA 

Critério Especificação Pontuação mínima Pontuação máxima 

a) Experiência docente em 

cursos EaD 

Atuação comoconteudista em curso a 

distância com carga horária de no 

mínimo 30 horas. 

1 2 

b) Experiência na elaboração de 

materiais 

Elaboração de apostila ou material 

didático de cursos presenciais de carga 

horária de no mínimo 16 horas. 

0,5 0,5 

c) Experiência Profissional 

1 ponto para cada período consecutivo 

de 1 ano de experiência, a contar do ano 

de 2015, na área do curso pretendido. 

1 3 

d) Formação acadêmica - pós 

graduação na área do curso 

pretendido 

Pós-graduação: 

Especialização - 1 ponto; 

Mestrado -2 pontos; 

Doutorado - 3 pontos; 

- 4 
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Pós-doutorado - 4 pontos, com 

concentração na área do curso 

pretendido. 

e) Cursos de aperfeiçoamento 

Participação no curso Camtasia Studio 

ou capacitação correlata oferecida por 

outras instituições com carga horária de 

no mínimo 20 horas. 

2 2 

Participação em curso na área pretendida 

com carga mínima de 20horas, a contar 

do ano de 2015. 

1 3 

f) Autoria 
Livro de autoria no âmbito do curso 

pretendido. 
3 6 

g) Autoria 

Artigo apresentado em Congressos, 

Seminários, ou similares na área do 

curso pretendido. 

0,5 1 

 

ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para fins de cadastramento no banco de profissionais EaD, e nos termos do EDITAL SG/MPF Nº 16, de 24 de agostode 2020, que: 

( ) Não fui penalizado em procedimento administrativo disciplinar nos últimos 2 (dois) anos. 

() Tenho domínio na área do curso pretendido. 

( ) As certificações apresentadas constam de meus assentamentos funcionais no MPF. 

 

 

 Brasília, ________ de _________________ de ________. 

 

 

Assinatura: _______________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________ 

 

ANEXO V 
 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO PGR - /2020 

NOME COMPLETO: 

CARGO: MATRÍCULA: 

CURSO CONCORRIDO: 

RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA 

 

Atividade Período 

Inscrição 
a partir da data de publicação deste Edital até 

16/9/2020 

Resultado preliminar do cadastramento 7/10/2020 

Interposição de recurso 8/10/2020 

Resultado final dos inscritos 15/10/2020 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00337954-2020| 

DESPACHO Nº 658, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: PGEA 1.00.000.019731/2019-91. ASSUNTO: Teletrabalho. INTERESSADA: MARIZA MONTEIRO DE SOUZA 

GUERRA, matrícula número 29.860, requisitada, ocupante do cargo CC-2, Assessora Nível II, lotada na Procuradoria da República no Estado do Mato 

Grosso, em Cuiabá, MT. DECISÃO: Acolhendo a manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas e tendo em vista o disposto no artigo 7º - III do 

Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, bem como no art. 11, § 

1º da Portaria PGR/MPU nº 44, de 21 de fevereiro de 2020, afastadas as exigências do art. 4º, § 2º, inciso III, art. 5º, § 2º, art. 7º, inciso III e art. 8º, 

AUTORIZO, na qualidade de medida excepcional, o desempenho pela interessada das atividades relativas ao teletrabalho na cidade de Terra Rica, PR, 

localidade diversa da sede de lotação. O início das atividades está condicionado à designação pela chefia no Sistema de Controle Eletrônico do 

Teletrabalho, observado o disposto nos arts. 3º e 4º da Portaria PGR/MPU nº 44/2020. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Secretária-Geral do MPF 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00337955-2020| 

DESPACHO Nº 673, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: PGEA 1.00.000.007320.2020/97. ASSUNTO: Teletrabalho. INTERESSADO: KAIO SANTOS FERREIRA, 

matrícula número 30.171, Analista do MPU/Direito, lotado no Gabinete de Procurador da República da PRM Barra do Garças, Dr. Guilherme Fernandes 

Ferreira Tavares. DECISÃO: Acolhendo a manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas e tendo em vista o disposto no artigo 7º - III do Regimento 

Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, bem como no art. 11, § 1º da 

Portaria PGR/MPU nº 44, de 21 de fevereiro de 2020, afastadas as exigências do art. 4º, § 2º, inciso III, art. 5º, § 2º, art. 7º, inciso III e art. 8º, AUTORIZO, 

na qualidade de medida excepcional, o desempenho pelo interessado das atividades relativas ao teletrabalho na cidade de Montes Claros, MG, localidade 

diversa da sede de lotação. O início das atividades está condicionado à designação pela chefia no Sistema de Controle Eletrônico do Teletrabalho, 

observado o disposto nos arts. 3º e 4º da Portaria PGR/MPU nº 44/2020. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

 ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Secretária-Geral do MPF 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00337956-2020| 

DESPACHO Nº 897, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 
 

REFERÊNCIA: PGEA 1.00.000.006131/2020-05. ASSUNTO: Teletrabalho. INTERESSADO: CARLOS GLEUDSTTON 

VASCONCELOS DE MORAES, matrícula número 24.009, Analista do MPU/Direito, lotado no Gabinete de Procurador da PRM/Mossoró, Dr. Emanuel 

de Melo Ferreira. DECISÃO: Acolhendo a manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas e tendo em vista o disposto no artigo 7º - III do Regimento 

Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, bem como no art. 11, § 1º da 

Portaria PGR/MPU nº 44, de 21 de fevereiro de 2020, afastadas as exigências do art. 4º, § 2º, inciso III, art. 5º, § 2º, art. 7º, inciso III e art. 8º, AUTORIZO, 

na qualidade de medida excepcional, o desempenho pelo interessado das atividades relativas ao teletrabalho na cidade de Fortaleza, CE, localidade diversa 

da sede de lotação. O início das atividades está condicionado à designação pela chefia no Sistema de Controle Eletrônico do Teletrabalho, observado o 

disposto nos arts. 3º e 4º da Portaria PGR/MPU nº 44/2020. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

 ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Secretária-Geral do MPF 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00338010-2020| 

DESPACHO Nº 989, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Processo nº 1.00.000.013770/2020-19. ASSUNTO: Lotação Provisória. INTERESSADO: CLAUDENIR 

STEVANATO, matrícula n° 29892, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Administração, lotado na Procuradoria da República no Município de 

Paranavaí/PR. DECISÃO: Tendo em vista o que consta do processo em referência, AUTORIZO a lotação provisória do servidor na Procuradoria da 

República no Estado do Paraná, em caráter excepcional, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir de 1º de outubro de 2020, com fundamento no art. 19 da 

Portaria PGR/MPU nº 424, de 5 de julho de 2013. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias de trânsito, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.112/90. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República   

Secretária-Geral 
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##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00337622-2020| 

DESPACHO Nº 1.066, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.00.000.009855/2020-01. ASSUNTO: Averbação de tempo de 

serviço/contribuição. INTERESSADO: TOMAZ HENRIQUE LEONARDOS, Procurador Regional da República, matrícula nº 356. DECISÃO: 

Considerando as atribuições previstas no artigo 6º - II do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, e tendo em vista a Informação 

nº 12601 (PGR-00322301/2020) da Secretaria de Gestão de Pessoas, INDEFIRO o requerimento de averbação de tempo de serviço prestado no exercício 

da advocacia, por falta de comprovação do respectivo recolhimento previdenciário, em contrariedade com a jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União, até que sobrevenha decisão quanto ao recurso impetrado frente ao Acórdão TCU 1.435/2019-Plenário. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE 

CIÊNCIA. 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República 

Secretária-Geral do MPF 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00337738-2020| 

DESPACHO Nº 1.076, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.00.000.015481/2020-54. ASSUNTO: Ajuda de custo e transporte. 

INTERESSADO: FELIPE GIARDINI, Procurador da República, matrícula nº 1529. DECISÃO: Considerando as atribuições previstas no artigo 6º - II 

do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, e tendo em vista a Informação nº 12835/2020 (PGR-00330437/2020) da Secretaria 

de Gestão de Pessoas, em consonância com a Portaria PGR/MPU nº 921, de 18 de dezembro de 2013, DEFIRO o pagamento de ajuda de custo pelo 

deslocamento da Procuradoria da República no Município de Sinop/MT para a Procuradoria da República no Pará, decorrente da remoção impressa na 

Portaria PGR nº 118, de 12 de fevereiro de 2020, no valor correspondente a 1 (um) subsídio de Procurador da República do mês em que ocorreu o 

deslocamento para a nova sede, mais indenização por despesas com transporte pessoal para si e sua dependente, além de indenização por despesas com 

transporte de mobiliário, de acordo com o valor consignado na documentação comprobatória da respectiva despesa, observado o limite de 50% do valor 

do subsídio de Procurador da República, condicionadas à comprovação do deslocamento e da efetiva despesa com a realização da mudança. PUBLIQUE-

SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República 

Secretária-Geral 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - PGR-00338371-2020| 

DESPACHO Nº 1.077, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.00.000.015482/2020-07. ASSUNTO: Ajuda de custo e transporte. 

INTERESSADO: WANDERLEY SANAN DANTAS, Procurador Regional da República, matrícula nº 711. DECISÃO: Considerando as atribuições 

previstas no artigo 6º - II do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, e tendo em vista a Informação nº 12854/2020 (PGR-

00330781/2020) da Secretaria de Gestão de Pessoas, em consonância com a Portaria PGR/MPU nº 921, de 18 de dezembro de 2013, DEFIRO o 

pagamento de ajuda de custo pelo deslocamento da Procuradoria da República no Município de Niterói/RJ para a Procuradoria Regional da República 

da 1ª Região, decorrente da promoção ao cargo de Procurador Regional da República, impressa na Portaria PGR nº 672, de 4 de agosto de 2020, no valor 

correspondente a 1 (um) subsídio de Procurador da República do mês em que ocorreu o deslocamento para a nova sede, mais indenização por despesas 

com transporte pessoal, além de indenização por despesas com transporte de mobiliário, de acordo com o valor consignado na documentação 

comprobatória da respectiva despesa, observado o limite de 16,67% do valor do subsídio de Procurador da República, condicionadas à comprovação do 

deslocamento e da efetiva despesa com a realização da mudança. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República  

Secretária-Geral do MPF 

 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - PGR-00338365-2020| 

 DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL 

 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere a 

Portaria SG/MPF nº 1021, de 21 de novembro de 2019 e o Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, 

expede a presente DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE BENEFÍCIO ESPECIAL a JOSE NOGUEIRA PESSOA, matrícula nº 

14102,ocupante do cargo de ANALISTA DO MPU/DIREITO, em razão da opção ao Regime dePrevidência Complementar a que se refere o art. 40 - 

§16 da Constituição Federal de1988 c/c art. 1º - §1º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, com efeito acontar de 27/07/2018, data do requerimento do 

interessado. 

Para o cálculo do Benefício Especial foram consideradas as orientações constantes no art. 3º - §§ 2º e 3º da Lei nº 12.618, de 30 de 

abril de 2012, e na Resolução Conjunta STF/MPU nº 3, de 20 de junho de 2018, além do tempo de contribuição exercido junto a este Ministério Público, 

e o tempo devidamente averbado de regimes próprios decorrentes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

De acordo com o art. 3º, §§ 5º e 6º da referida lei, o valor, atualizado pelo mesmo índice aplicável aos benefícios mantidos pelo 

Regime Geral de Previdência Social, será pago pelo órgão competente, quando da aposentadoria, inclusive por invalidez, ou pensão por morte pelo RPPS, 

enquanto perdurar o benefício pago por este regime. 

O cálculo do Benefício Especial é o que consta abaixo: 
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80% de 308 = 246 

Valor total das 308 remunerações = R$ 2.980.881,69 

Valor total das 246 maiores remunerações = R$ 2.722.185,14 

Média aritmética simples das 246 maiores remunerações = R$ 11.065,79 

Remuneração do membro/servidor no cargo efetivo = R$ 17.325,99 

Teto do RGPS = R$ 5.645,80 

Base Benefício Especial = R$ 5.419,99 

Fator de conversão = 319/455 

Benefício Especial proporcional = R$ 3.799,95 

Índice de Correção: IPCA 

 

Publique-se. 

Dê-se ciência ao interessado e registre-se nos assentamentos funcionais. 

 

Brasília, 3 de setembro de 2020. 

 

ISABELA VIDIGAL BRAGA MENESES 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - PGR-00338009-2020| 

DESPACHO Nº 1.056, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 

 

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativa MPF/PGR nº 1.00.000.015111/2020-17. ASSUNTO: Lotação Provisória. 

INTERESSADA: ISIS LARISSA NÓBREGA MACEDO, matrícula nº 30195, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Administração, lotada na 

Procuradoria Geral da República. DECISÃO: Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF nº 1.021, de 21 de novembro 

de 2019, e de acordo com o contido na Informação nº PGR-00319156/2020, AUTORIZO a lotação provisória da servidora na Procuradoria da República 

no Município de Corumbá, para exercício de função de confiança, FC-2, com fundamento no art. 1º - inciso VI - alínea "a", da Portaria PGR/MPU nº 

424, de 5 de julho de 2013. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

ISABELA VIDIGAL BRAGA MENESES 

Secretária De Gestão De Pessoas do MPF 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR4 - PRR4ª-00015314-2020| 

EXTRATO DE DESPACHO 

 

LICENÇA-PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO. 

 

Considerando as atribuições previstas no artigo 1º, inciso IV, da Portaria PGR/MPF nº 462, de 16 de junho de 2016, e tendo em vista 

o disposto na Portaria PGR/MPU nº 705, de 12 de novembro de 2012, AUTORIZO o usufruto de licença-prêmio do PROCURADOR REGIONAL DA 

REPÚBLICA Alexandre Amaral Gavronski, no período abaixo discriminado. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

 

MEMBRO MAT LOTAÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO 
DATA DA 

AUTORIZAÇÃO 

Alexandre Amaral Gavronski 722 PRR4ª REGIÃO 25/11/1999 a 22/11/2004 08/09/2020 a 11/09/2020 03/09/2020 

 

MARCELO VEIGA BECKHAUSEN 

Procurador Regional da República 

Procurador-Chefe Regional 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR5 - PRR5ª-00013902-2020| 

PORTARIA Nº 113, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Concede folgas compensatórias por exercício de plantões a membro da 

Procuradoria Regional da República da 5ª Região. 

 

O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO, no uso de suas 

atribuições legais previstas no art. 33, I, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 

5 de maio de 2015, e tendo em vista o disposto na Resolução CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015, e na Portaria PRR5 nº 128, de 2 de dezembro de 

2015 (atualizada), 

RESOLVE: 

Art. 1º. Conceder folgas compensatórias a membro da Procuradoria Regional da República da 5ª Região, nos dias abaixo indicados, 

em virtude de plantões realizados. 
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MEMBRO  FUNDAMENTO NORMATIVO PLANTÃO GOZO SALDO 

 

DUCIRAN VAN MARSEN 

FARENA 

PORTARIA PRR5 N.º 100/2019 (atualizada)  11 a 18/9/2019  

9, 10, 11, 14 e 15/9/2020 

0 

PORTARIA PRR5 N.º 206/2019 (atualizada)  20 a 27/5/2020 4 

 

Art. 2º. Dê-se ciência ao(s) membro(s) interessado(s), à Coordenadoria Jurídica e de Gestão de Pessoas. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. 

 

MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA 

Procurador-Chefe Regional da PRR-5ª Região 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-AL - PR-AL-00025807-2020| 

PORTARIA Nº 30, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS, no uso da competência que 

lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93, 

com suas alterações, e na Instrução Normativa nº 001/1993/MPF/SG/SA, resolve: 

Art. 1º – Designar os servidores do Ministério Público Federal, abaixo relacionados, para juntos constituírem a Comissão Especial de 

Inventário Anual de Bens Permanentes desta Procuradoria da República no Estado de Alagoas, bem como da Procuradoria da República no Municípios 

de Arapiraca, no corrente exercício. 

a) Presidente: CAROLINA PONCIANO MONTEIRO, Técnico do MPU/Administração, matrícula nº. 22975; 

b) Membros: JHÓSTENES JOSÉ DE SANTANA WANDERLEY MARTINS, Técnico do MPU/Administração, matrícula nº 27441 

e ALEXANDRE CORREIA DE OMENA, Técnico do MPU/Administração, matrícula nº 4317. 

§ 1º – A Comissão poderá convocar outros servidores, estagiários e funcionários de empresas prestadoras de serviços para auxiliá-la, 

os quais desenvolverão tarefas administrativas sob supervisão da Presidente. 

§ 2º -  A Presidente da Comissão, na sua ausência ou impedimento, será substituída por um dos membros, por ela indicado. 

Art. 2º – O levantamento anual geral dos bens móveis e de consumo terá por base o Relatório de Bens Móveis e o Relatório de Posição 

de Estoque do Almoxarifado de cada Unidade, que compõe a estrutura formal do Ministério Público Federal em Alagoas, fornecido pela SELOG, e 

objetivará: 

a) verificar a existência física dos bens; 

b) possibilitar o levantamento global do acervo patrimonial; 

c) manter permanentemente atualizados os registros e levantamentos efetuados; 

d) confirmar as responsabilidades pela guarda de bens patrimoniais; e 

e) permitir a conferência e atualização dos bens patrimoniais, no mínimo, por ocasião do encerramento do exercício. 

Art. 3º – A Comissão de Inventário, no desempenho de suas atribuições, é competente para: 

a) cientificar aos detentores de bens patrimoniais sob sua guarda, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da data 

marcada para o início dos trabalhos, garantindo-se o livre acesso para o levantamento e vistoria de bens, se possível, com elaboração e publicação anterior 

de cronograma dos trabalhos com datas e setores; 

b) requisitar servidores, equipamentos, transporte, materiais e o que for necessário para o cumprimento das tarefas da Comissão; 

c) identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados (bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou 

irrecuperável) discriminando, em Relatório, os suscetíveis de desfazimento. 

d) comunicar, formalmente, ao Secretário Estadual a apuração de irregularidades constatadas; 

e) relacionar e identificar os bens que se encontrem sem número de tombamento, sem o código de barras, sem plaqueta metálica ou 

outro tipo de etiqueta que comporte o número de patrimônio ou sem o devido registro patrimonial, informando imediatamente à SELOG, para as 

providências cabíveis. 

Art. 5º – A Comissão de Inventário disporá de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação desta portaria, para apresentar 

Relatório Final Conclusivo, incluindo todos os Relatórios de Inventário Anual, à Coordenadoria de Administração da Procuradoria da República no 

Estado de Alagoas.  

Art. 6º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

MARCIAL DUARTE COELHO 

Procurador-Chefe 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | ADMIN-DF - PR-DF-00074673-2020| 

PORTARIA Nº 218, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

O SECRETÁRIO ESTADUAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que 

lhe foram conferidas pelo artigo 41, inciso XVIII, do Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria nº 382, de 05 de maio de 2015, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo elencados, como fiscal e fiscal substituto de contrato, responsáveis por acompanhar e fiscalizar 

a execução do contrato administrativo firmado pela Procuradoria da República no Distrito Federal, conforme a Portaria PRDF nº 307, de 22 de dezembro 

de 2011 e suas alterações: 
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INSTRUMENTO EMPRESA CONTRATADA OBJETO DO CONTRATO FISCAL SUBSTITUTO 

CONTRATO Nº 

12/2020 

ESPAÇO E FORMA 

MÓVEIS E DIVISÓRIAS 

LTDA 

FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E 

REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS 

ESPECIAIS 

RICARDO 

SANDERSON DE 

AGUIAR 

MATRÍCULA: 28104 

DANIEL 

HENRIQUE 

MOREIRA 

GOMES 

MATRÍCULA: 17363 

 

Art. 2º - O fiscal e seu substituto ficam designados pelo prazo de vigência dos contratos administrativos, incluindo as prorrogações 

que venham a ocorrer. 

Art. 3º - Os afastamentos do fiscal e do substituto que permitam agendamento prévio não poderão ser usufruídos em datas 

coincidentes. 

Art. 4º - A chefia imediata do fiscal e de seu substituto deve comunicar, imediatamente, ao(à) Coordenador(a) de Administração sobre 

a necessidade de substituição dos servidores designados e, previamente, sobre o seus afastamentos. 

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ISRAEL PEREIRA COELHO 

Secretário Estadual 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-MT - PR-MT-00032638-2020| 

PORTARIA Nº 182, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020 
 

Designa Procurador da República para atuar em substituição em Ofício na 

PRM/Sinop, nos termos da Portaria PRM/Sinop nº 137/2014, de 23 de outubro de 

2014. 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO, considerando o 

disposto na Lei nº13.024/2014, no Ato Conjunto PGR/CASMPU nº01/2014, na Instrução Normativa SG/MPU nº 01/2014 e na Portaria PRM/Sinop nº 

137/2014, com lastro na delegação conferida pela Portaria PGR nº 994/2019, resolve: 

Art. 1º - Designar Procurador da República para atuar em substituição, conforme especificado no anexo I; 

Art. 2º Dê-se ciência ao Setor Jurídico da PRM/Sinop, à Divisão de Gestão de Pessoas e aos gabinetes dos Procuradores da República 

substituto e substituído. 

Publique-se, inclusive na intranet da PR/MT. 
 

ANEXO I 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR AFASTADO E DO SUBSTITUTO 

 

Nome Mat. Ofício Motivo Período de Substituição Nome Mat. Ofício 

Leandro Musa de Almeida 1564 2º Of. PRM Sinop férias 15/09 a 02/10/2020 Frederico Siqueira Ferreira 1600 1º Of. PRM Sinop 

 

GUSTAVO NOGAMI 

Procurador Chefe da PR/MT 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-MG - PR-MG-00051814-2020| 

PORTARIA Nº 287, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, considerando os termos previstos no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem 

como a Resolução CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015 alterada pelas Resoluções CSMPF nº 160, de 1º de dezembro de 2015 e nº 191, de 05 de 

fevereiro de 2019, e a Portaria nº 707, de 20 de dezembro de 2006, RESOLVE: 

Designar servidor de apoio para o plantão Único no Estado de Minas Gerais, conforme especificado no Anexo Único. 

 

ANEXO ÚNICO 

 

PROCURADOR PLANTONISTA TIPO DE PLANTÃO  PERÍODO DE PLANTÃO 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

DE APOIO AO PLANTÃO 

ANDRE LUIS CASTRO CASELLI – Matr. 1525 – 

2º Ofício da PRM Gov. Valadares 
Único 

04/09, às 18:00, a 

08/09/2020, às 09:00 

(07/09 Dia da Independência) 

PHILIPPE JEUNON GOMES DA 

CUNHA Matr. 30203 

PRM GOVERNADOR 

VALADARES 

 

ISABELA DE HOLANDA CAVALCANTI 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/49272/RES_CSMPF_2015_159.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/49272/RES_CSMPF_2015_159.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/49272/RES_CSMPF_2015_159.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20358/PORTARIA%20PGR-MPU%20Nº%20707%2C%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202006.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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##ÚNICO: | ADMIN-MG - PR-MG-00051590-2020| 

RETIFICAÇÃO DE 1º DE SETEMBRO DE 2020 

 

Na PORTARIA PRMG Nº 170, DE 22 DE JUNHO DE 2020, publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico, no dia 

24 de junho de 2020, página 11, onde se lê no Anexo Único: 

 

UNIDADE DE 

PLANTÃO 
PROCURADOR PLANTONISTA 

HORAS DO 

PLANTÃO 
TIPO DE PLANTÃO 

PERÍODO DE 

PLANTÃO 

PRM POUSO ALEGRE 
GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 

HOSSRI - Matr. 1451 - 2º Ofício da PRM Pouso Alegre 
60 

DIAS ÚTEIS E FER. 

MUNICIPAIS PRMS – 

INTERIOR 

24/08 a 28/08/2020 

 

Leia-se: 

 

UNIDADE DE 

PLANTÃO 
PROCURADOR PLANTONISTA 

HORAS DO 

PLANTÃO 
TIPO DE PLANTÃO 

PERÍODO DE 

PLANTÃO 

PRM POUSO ALEGRE 
GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 

HOSSRI - Matr. 1451 - 2º Ofício da PRM Pouso Alegre 
30 

DIAS ÚTEIS E FER. 

MUNICIPAIS PRMS – 

INTERIOR 

26/08 a 28/08/2020 

 

ISABELA DE HOLANDA CAVALCANTI 

Procuradora-Chefe 
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##ÚNICO: | ADMIN-PA - PR-PA-00031790-2020| 

PORTARIA Nº 235, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 

 

Dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito da Procuradoria da República no 

PARÁ. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ, no uso de suas atribuições, visando aperfeiçoar 

os serviços de voluntariado da PR/PA, e 

Considerando as disposições da Portaria PGR/MPF n. 1.240, de 22 de novembro de 2017, para o desempenho da atividade não 

remunerada prestada por pessoa física ao Ministério Público Federal; 

Considerando a necessidade de melhor operacionalizar as atividades de serviço de voluntariado no âmbito da Procuradoria da 

República no PARÁ; 

Considerando que o voluntário detém um vínculo tênue com o Ministério Público Federal, o que demanda a necessidade de controles 

mais rigorosos a respeito da sua admissão e exercício funcional; 

Considerando que o processo de recrutamento e seleção, bem assim como a fiscalização dos serviços dos voluntários devem ser 

efetivados com respeito aos princípios da Administração Pública, com ênfase ao da impessoalidade; 

Considerando que o serviço de voluntariado não tem o objetivo de substituir o trabalho de membros e servidores do Ministério Público 

Federal, tampouco o de solucionar eventual escassez de mão de obra; 

Considerando que o programa de voluntariado tem, como objetivo, estimular a responsabilidade social, a solidariedade, a cooperação 

e os deveres cívicos, nos termos do art. 1º da Portaria PGR/MPF n. 1240, de 22 de novembro de 2017; 

Considerando que, neste contexto, a admissão do candidato e voluntário será baseada em critérios de conveniência e oportunidade, 

nos termos do art. 6º, § 4º da Portaria PGR/MPF n. 1240, de 22 de novembro de 2017; e 

Considerando que as unidades gestoras poderão estabelecer normas complementares para o cumprimento da Portaria PGR/MPF n. 

1240, de 22 de novembro de 2017. Resolve: 

 

DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO NO ÂMBITO DA 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ 

 

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o serviço voluntário no âmbito da Procuradoria da República no Estado do PARÁ, com o objetivo 

de estimular a responsabilidade social, a solidariedade, a cooperação e os deveres cívicos. 

Art. 2º Considera-se serviço voluntário, para efeito desta Portaria, a atividade não remunerada prestada por pessoa física ao Ministério 

Público Federal, de forma espontânea e com objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos ou de assistência social. 

§ 1º O serviço voluntário não gerará vínculo funcional ou empregatício e nem obrigações trabalhistas, previdenciárias ou de qualquer 

outra natureza. 

§ 2º Os serviços prestados com base nesta Portaria não se confundem com as atividades desenvolvidas em Programa de estágio, 

ficando vedada a emissão de certificados desta natureza. 
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§ 3º O programa de voluntariado não tem o objetivo de suprir a eventual escassez de mão de obra no âmbito da PR/PA, tampouco o 

de substituir o serviço prestado por membros, servidores e estagiários. 

Art. 3º Poderão prestar serviço voluntário quaisquer cidadãos com idade mínima de dezoito anos que tenham concluído curso superior. 

Parágrafo único. Todo voluntário tem direito a desempenhar tarefas que o valorizem e de receber apoio no desenvolvimento de suas 

atividades, constituindo o serviço voluntário em um desafio para ampliar e desenvolver suas habilidades. 

Art. 4º O prestador de serviço voluntário não perceberá auxílio-alimentação, auxílio-transporte, ou qualquer contraprestação 

pecuniária concedidos, direta ou indiretamente, aos servidores do Ministério Público Federal. 

Parágrafo único. O prestador de serviço, em casos excepcionais, poderá ser ressarcido pelas despesas comprovadamente realizadas 

no desempenho das atividades voluntárias, desde que os gastos tenham sido prévios e expressamente autorizados pelo Secretário-Geral do MPF. 

 

DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

Art. 5º Os setores interessados na utilização do serviço de voluntariado deverão encaminhar requerimento específico ao setor de 

gestão de pessoas, que conterá, no mínimo: 

I – a indicação detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo voluntário; 

II – o número de vagas que o setor pretende preencher com o serviço de voluntariado; 

III – carga horária esperada a ser cumprida pelos voluntários; 

IV– as áreas de conhecimento para atuação; e 

V – indicação de nome e matrícula do membro ou servidor que atuará na condição de supervisor. 

§ 1º Poderão solicitar o serviço voluntário, nos ofícios da PR/PA, os respectivos membros titulares e, nos setores administrativos, os 

servidores ocupantes de cargos em comissão. 

§ 2º Os requerimentos formulados por servidores ocupantes de cargos em comissão deverão ser submetidos, previamente, ao 

procurador-chefe da unidade, para aprovação. 

§ 3º Incumbirá à DIGEP a criação de um modelo de requerimento, no sistema Único, que será necessariamente utilizado pelos setores 

requerentes. 

§ 4º A DIGEP formará banco de dados que conterá a demanda, de cada setor, pelo serviço de voluntariado. 

Art. 6º O recrutamento dos prestadores de serviços voluntários deverá ser realizado por meio de edital próprio, que especificará as 

condições e requisitos a serem preenchidos, com ampla divulgação no âmbito da PR/PA. 

Art. 7º Os interessados em exercer as atividades de voluntário deverão comparecer presencialmente à PR/PA para preenchimento de 

ficha de inscrição própria, a ser submetida à DIGEP. 

§ 1º As fichas de inscrição deverão conter cópia dos seguintes documentos, que deverão ser conferidas com os respectivos originais: 

I – foto 3X4; 

II – registro geral; 

III – CPF; 

IV– curriculum vitae e curriculum Lattes, caso houver; 

V – comprovante do grau de escolaridade em nível superior; 

VI – declaração em que informe eventuais vínculos empregatícios ou quaisquer atividades, desenvolvidas junto a órgãos ou entidades, 

públicas ou privadas, remuneradas, ou não. 

VII – comprovante de residência; 

VIII – comprovante de quitação com as obrigações militares e eleitorais; e 

IX – carteira profissional; 

X – atestado médico comprovando a aptidão para realização das atividades; 

XI – declaração que ateste o disposto no inciso XIII, do art. 21 e no art. 24 da Portaria/PGR n.º 1240/2017; 

XII – certidões dos órgãos públicos em que tenha trabalhado nos últimos 5 (cinco) anos, constando a informação de que não foi 

demitido ou exonerado de ofício; 

XIII – certidões dos distribuidores criminais das Justiças Federal e Estadual, dos locais em que haja residido nos últimos cinco anos, 

expedidas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respeitando o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver. 

XIV – declaração prestada pelo candidato de que não possui parentes em linha reta ou colaterais até o segundo grau que ocupem, ou 

tenham ocupado, nos últimos cinco anos, emprego, cargo público ou cargo eletivo em quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal e, caso o candidato tenha conhecimento da relação familiar, deverá  indicar e qualificar estes parentes; 

XV – declaração prestada pelo candidato com informações a respeito de eventuais relações de empregou ou trabalho, ou quaisquer 

outras relações funcionais, remuneradas, ou não, com órgãos ou entidades, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, indicando-se e qualificando-

se o cargo ocupado, as funções desempenhadas e as remunerações e vantagens percebidas; 

XVI – declaração prestada pelo candidato, em formulário específico, se possui vínculo de parentesco com membro ou servidor da 

unidade. 

§ 2º A DIGEP providenciará, no prazo de trinta dias a contar da publicação desta portaria, modelos de ficha de inscrição e formulários 

a serem utilizados pelos candidatos. 

Art. 8º Incumbirá à DIGEP a análise quanto à regularidade dos documentos apresentados pelos interessados. 

§ 1º A análise de que trata o parágrafo anterior será feita em PGEA específico, devendo ser autuados tantos PGEA’s quanto forem os 

requerimentos de candidatos. 

§ 2º Finalizada a análise relacionada à regularidade documental, a DIGEP produzirá relatório com indicação quanto à suficiência, ou 

não, dos documentos apresentados. 

Art. 9º Verificada a suficiência dos documentos apresentados pelo candidato, a DIGEP movimentará o PGEA aos setores interessados, 

os quais deverão se manifestar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

§ 1º Na manifestação a que se refere o caput deste artigo, os setores interessados deverão analisar a compatibilidade das competências 

apresentadas pelo candidato e justificar como e, em que medida, tais competências se relacionam com as atividades desenvolvidas pelo respectivo 

gabinete ou setor administrativo. 
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§ 2º Caso nenhum dos setores interessados manifeste interesse em contar com o serviço do candidato, o setor deverá motivar o ato 

por escrito, passando o voluntário a integrar um cadastro de reserva. 

Art. 10. Juntada aos autos a manifestação do setor interessado, os autos serão novamente movimentados à DIGEP que, os enviará, 

imediatamente, à ASSPA. 

§ 1º Recebidos os autos, a ASSPA os classificará, imediatamente, enquanto confidencial e realizará a investigação social a que se 

refere o art. 7º da Portaria PGR 1.240, DE 22 de novembro de 2017. 

§ 2º Para a realização da investigação social a ASSPA deverá consultar os bancos de dados a que tem acesso e poderá, mediante 

anuência prévia do Procurador-Chefe da unidade, consultar instituições responsáveis pela gestão de bancos de dados em relação aos quais não tenha 

acesso direto. 

§ 3º Para a realização da investigação social, a ASSPA deverá obter, junto aos órgãos ou entidades, públicas ou privadas, mencionadas 

no art. 7º, § 1º, XV desta portaria, informações sobre a natureza do vínculo existente entre elas e o candidato. Para a obtenção de informações sobre a 

natureza do vínculo, a ASSPA poderá solicitar, dentre outros, cópia dos seguintes documentos: 

I – contrato de trabalho, se houver; 

II – termo de posse, em se tratando de servidor público; 

III – informações sobre a jornada de trabalho desempenhada pelo candidato em seu emprego ou atividade, remunerada ou não, de 

origem 

IV – informações sobre eventuais penalidades administrativas ou trabalhistas aplicadas. 

Art. 11. Finalizada a investigação social, a ASSPA produzirá relatório de conhecimento (RCON), conforme previsão contida no art. 

42, III da Portaria PGR/MPF n. 414 de 5 de julho de 2013. 

Art. 12. Confeccionado o RCON, a ASSPA encaminhará o respectivo PGEA ao gabinete do procurador-chefe, a quem incumbe 

aprovar ou reprovar o candidato na etapa referente à investigação social. 

§ 1º O procurador-chefe poderá solicitar manifestação do setor de segurança institucional da PR/PA, nos termos do item 2.1.2, incisos 

II, IX, XV e XVI da Portaria PGR/MPF n. 417 de 5 de julho de 2013. 

§ 2º O procurador-chefe poderá convocar o candidato para entrevista pessoal, que deverá ser gravada em meio digital e que contará 

com a presença do servidor chefe da ASSPA e servidor responsável pela segurança institucional. 

§ 3º Será reprovado na investigação social o candidato que tiver envolvimento em fatos ou atos que constituam ameaça real ou 

potencial ao Ministério Público Federal. 

Art. 13. Caso aprovado na investigação social, o gabinete do procurador-chefe movimentará o respectivo PGEA à DIGEP, que será 

responsável por marcar data e hora para entrevista do candidato e análise curricular junto ao membro do ofício ou chefe do setor demandante. 

Parágrafo único. A entrevista a que se refere o caput deste artigo deverá ser registrada em meio audiovisual, com participação de 

servidor da DIGEP e do servidor ou membro apontado como supervisor. 

Art. 14. Realizada a entrevista a que se refere o artigo antecedente, o membro do ofício ou chefe do setor informará ao procurador-

chefe da unidade, nos autos do PGEs respectivo, se há interesse, ou não, nos serviços do candidato entrevistado e apresentará o seu respectivo plano de 

trabalho. 

Parágrafo único. A admissão do candidato enquanto voluntário será baseada em critérios de conveniência e oportunidade. 

 

DO TERMO DE ADESÃO 

 

Art. 15. A formalização da admissão do prestador de serviço voluntário se dará por meio do Termo de Adesão firmado com o 

Ministério Público Federal. 

§ 1º O Termo de Adesão será juntado aos autos de cada PGEA a que se refere o art. 5º, § 1º desta portaria. 

Art. 16. O termo de adesão será firmado pelo procurador-chefe da unidade e pelo candidato aprovado e contará com a interveniência 

do membro do ofício ou chefe do setor administrativo demandante, bem como do supervisor a ser designado. 

Art. 17. O termo de adesão deverá ser instruído com os documentos indicados no art. 4º desta portaria. 

§ 1º O Ministério Público Federal poderá solicitar outros documentos que se façam necessários em razão do local ou da atividade a 

ser desempenhada pelo voluntário. 

Art. 18. O Termo de Adesão conterá: 

I – o objetivo e as condições de exercício do serviço de voluntariado; 

II – o período de vigência do serviço de voluntariado, que será limitado a dois anos e passível de renovação por um único período, 

desde que renovados todos os procedimentos desta portaria; 

III – o plano de trabalho do voluntário, que indicará, pormenorizadamente, as atividades a serem desenvolvidas pelo voluntário, bem 

como os deveres e proibições inerentes ao serviço voluntário; 

IV – escala com dias, horários e local de trabalho do voluntário; 

V – indicação do membro ou servidor que atuará na condição de supervisor; e 

VI – termo de confidencialidade. 

Art. 19. No caso de prorrogação do serviço voluntário esta será implementada por meio do Termo de Prorrogação que fica 

condicionado a: 

I – requerimento do membro ou chefe do setor responsável com antecedência mínima de trinta dias a contar da expiração do prazo; 

II – manifestação favorável do supervisor com indicação pormenorizada dos motivos que levam à conveniência de se prorrogar o 

vínculo; 

III – renovação de todos os procedimentos elencados nesta portaria. 

Art. 20. A jornada de atividades do voluntário deverá atender ao previsto no art. 12, §1º da Portaria/PGR n.º 1.240/2017. 

§ 1º O cumprimento da jornada de atividades será apurado por meio eletrônico. 

§ 2º As ocorrências relacionadas a carga horária do prestador de serviço voluntário serão informadas pelo respectivo supervisor. 

§ 3º A prestação do serviço voluntário deverá ocorrer durante o horário de expediente da PR/PA, sempre na presença de um membro 

ou servidor sendo absolutamente vedado, ao voluntário, a realização de teletrabalho ou qualquer espécie de trabalho remoto ou externo. 

§ 4º A DIGEP providenciará crachá de identificação, em que será aposta a inscrição “VOLUNTÁRIO”. 



DMPF-e Nº 168/2020- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 Publicação: terça-feira, 8 de setembro de 2020 18 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

DAS VEDAÇÕES 

 

Art. 21. São vedados, ao voluntário: 

I – A obtenção de correio eletrônico em seu nome ou a gestão de qualquer correio eletrônico institucional do Ministério Público 

Federal, nos termos da Portaria PGR/MPF n. 425 de 5 de julho de 2013. 

II – A participação, ainda que acompanhado por membro ou servidor, de reuniões externas. 

III – A participação em viagens institucionais, ainda que acompanhado por membro ou chefe do setor respectivo. 

IV – A impressão de documentos. 

§ 1º Todas as vedações inseridas no art. 21 da Portaria PGR/MPF n. 1240, de 22 de novembro de 2017 são incorporadas à presente 

portaria, para todos os fins de direito. 

§ 2º O supervisor fiscalizará o cumprimento do disposto neste artigo e, caso identifique irregularidade, deverá comunicar 

imediatamente à área de gestão de pessoas da respectiva unidade. 

§ 3º Noticiada a violação das proibições previstas neste artigo, o voluntário será imediatamente afastado da prestação do serviço, 

devendo os fatos serem apurados em processo administrativo, que lhe seja assegurada a ampla defesa, antes do eventual desligamento definitivo. 

Art. 22. O voluntário não terá acesso pessoal a nenhum dos sistemas institucionais do Ministério Público Federal, tampouco às pastas 

de rede da PR/PA. 

§ 1º Para a elaboração de minutas, pareceres ou petições judiciais, é obrigação dos membros e servidores dos setores em que lotados 

os voluntários a extração de cópias eletrônicas dos processos ou procedimentos respectivos, que serão salvos em pasta específica a ser concedido o acesso 

ao voluntário. 

§ 2º A pasta a que se refere ao parágrafo anterior será criada pela CTIC e será a única pasta da rede interna da PR/PA a que o voluntário 

terá acesso. 

§ 3º A atuação de voluntários em procedimentos ou processos sigilosos dependerá de autorização específica do membro titular do 

ofício, o que será feito mediante assinatura de termo de confidencialidade específico, que será juntado aos autos do PGEA. 

 

DOS SUPERVISORES 

 

Art. 23. Cada prestador de serviço voluntário deverá ser acompanhado presencialmente, durante toda a jornada, por um supervisor, 

ao qual competirá: 

I – promover a integração do voluntário no ambiente em que se desenvolverá o serviço; 

II – orientar os voluntários sobre as atividades a serem desenvolvidas durante o período do serviço, bem como sobre seus deveres e 

responsabilidades; 

III – zelar pelo cumprimento do Termo de Adesão; e 

IV – informar à área de gestão de pessoas da respectiva unidade gestora: 

a) o horário fixado para cada prestador de serviço voluntário sob sua responsabilidade; 

b) a desistência do serviço voluntário ou quaisquer outras alterações relacionadas à atividade escolar, quando for o caso; 

c) registrar as ocorrências em folha ou sistema eletrônico de frequência até o segundo dia útil do mês subsequente; 

d) avaliar o desempenho do prestador de serviço voluntário mediante o preenchimento da ficha de avaliação específica 

§ 1º A avaliação a que se refere a alínea “d” do inciso IV deverá ser encaminhada à DIGEP, trimestralmente, oportunidade em que 

esta avaliação será juntada ao respectivo PGEA e, em seguida, ao procurador-chefe, para ciência. 

§2º Caso o prazo indicado no parágrafo anterior não seja observado pelo respectivo supervisor, a DIGEP notificará o setor para 

regularização no prazo improrrogável de cinco dias úteis. 

§ 3º Não observado o prazo de cinco dias para a regularização, a DIGEP suspenderá imediatamente o serviço daquele voluntário e 

comunicará aos setores respectivos e ao procurador-chefe da unidade. 

§ 4º O reestabelecimento do voluntariado ocorrerá, imediatamente, desde que sanada a omissão. 

Art. 24. O prestador de serviço voluntário não poderá ser lotado para atuar sob a supervisão de cônjuge, companheiro ou parente, 

inclusive por afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

Parágrafo único. O prestador de serviço voluntário deverá declarar em formulário específico no ato da assinatura do Termo de Adesão 

se possui vínculo de parentesco com membro ou servidor da unidade. 

Art. 25. No ato da contratação do prestador de serviço voluntário, o supervisor assinará um termo de supervisão, no qual assumirá as 

responsabilidades pelo seu encargo e declarará o cumprimento das demais exigências previstas nesta Portaria. 

Art. 26. Nas hipóteses excepcionais e temporárias em que não for possível a supervisão do prestador de serviço voluntário no setor 

de sua lotação, a área de gestão de pessoas responsável deverá ser informada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, com o objetivo de possibilitar 

o aproveitamento do voluntário em outro setor da unidade durante esse período. 

 

DA LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO INTERNA DOS VOLUNTÁRIOS 

 

Art. 27. A lotação inicial do prestador de serviço voluntário será definida por ato do procurador-chefe da unidade, de acordo com a 

disponibilidade de vagas, a demanda interna, a adequação do perfil previamente requerido pelos setores e a estrutura física de cada setor. 

Art. 28. A alteração de lotação somente é permitida dentro da mesma unidade, não havendo previsão de remoção de prestador de 

serviço voluntário para unidade diversa da qual foi admitido. 

Art. 29. A movimentação interna poderá ocorrer a pedido do prestador de serviço voluntário ou a critério do setor e está condicionada 

à observância dos seguintes requisitos: 

I – correlação dos serviços do setor de destino com a área de formação do prestador de serviço voluntário; 

II – anuência do prestador de serviço voluntário, bem como dos supervisores de serviço voluntário dos setores de origem e de destino 

e do procurador-chefe da unidade, encaminhada por e-mail à área de gestão de pessoas local, informando a data de início das atividades do voluntário no 

novo setor; 

III – existência de vaga; e 
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IV – elaboração de novo Plano de Atividades pelo setor de destino. 

Parágrafo único. O supervisor poderá colocar o prestador de serviço voluntário à disposição da área de gestão de pessoas, explicitando, 

por escrito, as razões que levaram a adoção a medida. 

DO DESLIGAMENTO 

Art. 30. O desligamento do prestador de serviço voluntário ocorrerá: 

I – a pedido do próprio interessado, que deverá comunicar a decisão de afastamento com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

úteis; 

II – automaticamente, ao término do período de vigência disposto no Termo de Adesão; 

III – pelo abandono de suas atividades, que se caracteriza pela ausência injustificada de 5 (cinco) dias consecutivos ou de 10 (dez) 

dias intercalados, no período de um mês; 

IV – pelo descumprimento das condições do Termo de Adesão por parte do prestador de serviço voluntário; 

V – por conduta incompatível com a exigida pelo Ministério Público Federal, observadas, para esse fim, as disposições contidas nos 

arts. 21 e 22 da Portaria PGR/MPF n. 1240, de 22 de novembro de 2017; 

VI – em razão da não apresentação de documento exigidos nesta Portaria durante o período de prestação de serviço voluntário; e 

VII – a qualquer tempo, por interesse da Administração, desde que devidamente motivado. 

§ 1º Caberá à área de gestão de pessoas da unidade gestora providenciar o registro do motivo do desligamento do voluntário em seus 

assentamentos funcionais. 

§ 2º No caso previsto no inciso I, o prestador de serviço voluntário deverá solicitar seu desligamento mediante o Formulário de 

Solicitação de Desligamento. 

§ 3º Salvo no caso previsto no inciso II, deverá ser firmado Termo de Rescisão do Serviço Voluntário. 

§ 4º É vedada nova adesão de prestador de serviço voluntário que tiver sido desligado anteriormente por inobservância aos incisos 

III, IV e V deste artigo. 

§5º Ao término do serviço prestado pelo voluntário este deverá entregar o crachá de identificação na DIGEP. 

§6º Concluído o desligamento, a DIGEP deverá informar os setores em que o voluntário tenha prestado serviços, o procurador-chefe 

da unidade, o servidor responsável pela segurança institucional e a CTIC. 

Art. 31. Mediante requerimento do interessado, poderá ser emitido, ao término da vigência do Termo de Adesão, certificado de 

prestação de serviço voluntário pelas áreas de gestão de pessoas das unidades gestoras. 

§ 1º Será emitido certificado de exercício de atividade jurídica aos bacharéis em 

Direito cujo serviço voluntário consista em atividades que exijam a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos. 

§ 2º A unidade onde o serviço for prestado poderá atestar, sempre que solicitado, a prestação do serviço voluntário antes de encerrado 

o período previsto no Termo de Adesão ou quando se tratar de serviço extraordinário. 

 

DAS VAGAS 

 

Art. 32 A definição de vagas será feita por ato do procurador-chefe da unidade, de acordo com os critérios estipulados no art. 32 da 

Portaria PGR/MPF n. 1240 de 22 de novembro de 2017. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 33 Compete ao procurador-chefe da PR/PA dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação desta portaria. 

Art. 34 Todas as comunicações referentes à execução desta portaria ocorrerão mediante documento específico registrado no sistema 

Único, sendo vedadas quaisquer comunicações via e-mail ou outro meio de comunicação não oficial. 

Art. 35 As regras previstas na Portaria PGR/MPF 1240, de 22 de novembro de 2017 aplicam-se, de pleno direito, ao serviço de 

voluntariado da PR/PA. 

Art. 36 Casos omissos serão resolvidos pelo procurador-chefe da unidade. 

Art. 37 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PA - PR-PA-00031792-2020| 

EDITAL Nº 6, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 

 

Consulta para indicação de vagas e áreas de conhecimento para futura seleção de 

profissionais para prestação de Serviço Voluntário. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ, no exercício de suas atribuições legais e 

regimentais. 

Considerando a edição da PORTARIA N° 1.240, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017, que dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito 

do Ministério Público Federal; 

Considerando que, conforme este normativo, trata-se de atividade não remunerada que poderá ser prestada por qualquer cidadão ao 

MPF, de forma espontânea e com objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos ou de assistência social; 

Resolve: 

I – Tornar pública a abertura de consulta de quantitativo e áreas de conhecimento para integrar futura seleção de profissionais para 

prestação de serviço voluntário, a ser realizado via edital próprio. 

 

1. Das disposições gerais: 

1.1. As vagas e critérios de seleção, bem como a indicação da jornada e atividades a serem cumpridas devem obedecer as regras 

contidas na PORTARIA N° 1.240, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017, retificada pela PORTARIA PGR/MPF Nº 234, DE 18 DE ABRIL DE 2018; 
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1.2. A vagas serão ocupadas por cidadão que tenham concluído o ensino superior; 

1.3 O setor solicitante deverá dispor de espaço físico e disponibilizará, dentro de sua estrutura existente, móveis e equipamentos de 

informática para que o voluntário desenvolva suas atividades a contento. 

 

2. Da solicitação 

2.1. Podem solicitar as vagas os membros e servidores ocupantes de cargos em comissão, nível CC-2 a CC-7, destinados ao exercício 

de atribuição de chefia. 

2.2. Os setores interessados em contar com a colaboração do serviço voluntário deverão encaminhar formulário (Anexo I) de 

solicitação à DIGEP, através do Único Digital, com indicação detalhada das atividades a serem desenvolvidas, do número de vagas a serem preenchidas 

e das áreas de conhecimento. 

2.3. Gestores mencionados no item 2.1 têm o período de 01/09/2020 a 15/09/2020 para encaminhamento das solicitações das vagas. 

 

3. Disposições finais 

3.1. A unidade solicitante deverá indicar o membro ou servidor responsável por supervisionar a atuação do prestador de serviço 

voluntário. 

3.2 O supervisor deverá ter formação ou experiência profissional na área de atuação do prestador de serviço voluntário e deverá estar 

lotado no setor em que será realizado o serviço. 

3.3. O supervisor será o responsável pelo controle de frequência, a ser registrado em formulário próprio, até a implantação de sistema 

informatizado pela PGR. 

3.4 O supervisor terá até o terceiro dia útil de cada mês para encaminhar à Divisão de Gestão de Pessoas a frequência do prestador de 

serviço voluntário. 

3.5. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Chefe da PR/PA. 

 

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA 

 

ANEXO I 

SOLICITAÇÃO DE ADMISSÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 

A área solicitante deve se atentar ao disposto na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, bem como na Portaria PGR/MPF nº 1.240, 

de 22/11/2017. 

 

ÁREA SOLICITANTE: 

 

DESCRIÇÃO DO PEDIDO: 

 

 

Há alguma outra informação que gostaria de registrar com relação à admissão do (a) prestador (a) de serviço voluntário? 

 

 

Quais os objetivos pretendidos com a admissão do(a) prestador(a) de serviço voluntário(a)? 

 

 

E qual a área de formação o(a) prestador(a) de serviço voluntário(a) deve se enquadrar? 

 

 

Qual o turno e a carga horária de interesse do setor? 

 

 

Quais os requisitos básicos a serem observados na seleção? 

 

 

Quais as atividades propostas a serem desenvolvidas pelo(a) prestador(a) de serviço voluntário(a)? 

 

 

 

NOME E MATRÍCULA DOS (AS) SUPERVISORES (AS) TITULAR E SUBSTITUTO (A): 

 

 

 

(Cidade/UF),                  de               de          . 

 

_____________________________________________________ 

 

Representante da área solicitante (assinatura)  
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-PB - PR-PB-00037278-2020| 

PORTARIA Nº 145, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Designar o Procurador da República para atuar em substituição, na modalidade 

remota, nos dias 10, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 no Ofício Único da PRM 

Monteiro. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA, no exercício das atribuições previstas pelo 

Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n.º 382/2015, bem como no exercício da delegação concedida pela Portaria 

PGR nº 740/2014, e de acordo com o que ficou deliberado na Reunião Extraordinária do Colégio de Procuradores da República com atuação no Estado 

da Paraíba realizada em 26/9/2014, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Procurador da República para atuar em substituição, na modalidade remota, conforme especificado no Anexo I: 

Art. 2º Determinar seja dada ciência ao Núcleo de Gestão de Pessoas, as Subcoordenadorias Jurídicas da PRM de Monteiro e da PRM 

de Campina Grande, Membros e Servidores interessados, para providências. 

Art. 3° Determinar seja dado encaminhamento às informações para providências acerca do pagamento da gratificação por acumulação 

de ofícios. 

 

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 

 

ANEXO I 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR AFASTADO 
PERÍODO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR SUBSTITUTO 

NOME – MATRÍCULA – OFÍCIO MOTIVO NOME – MATRÍCULA – OFÍCIO 

JANAÍNA ANDRADE DE SOUSA 

Matrícula 1506 – Ofício Único da PRM/Monteiro 

Abono de 

plantão  

10, 18, 21 e 22 de 

setembro de 2020 

JOÃO RAPHAEL LIMA 

MATRÍCULA 136 

8 – OFICIO ÚNICO DA  

PRM/GUARABIRA – PB 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PB - PR-PB-00037274-2020| 

PORTARIA Nº 146, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Designar os Procuradores da República para atuar em substituição do titular do 5° 

Ofício da PR/PB, para o período de 08 a 17 de setembro de 2020. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA, no exercício das atribuições previstas pelo 

Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n.º 382/2015, bem como no exercício da delegação concedida pela Portaria 

PGR nº 740/2014, e de acordo com o que ficou deliberado na Reunião Extraordinária do Colégio de Procuradores da República com atuação no Estado 

da Paraíba realizada em 26/9/2014, RESOLVE: 

Art. 1º Designar os Procuradores da República para atuar em substituição do titular do 5° Ofício da PR/PB, conforme solicitado e 

especificado no Anexo I: 

Art. 2º Determinar seja dada ciência ao Núcleo de Gestão de Pessoas, Coordenadoria Jurídica e de Documentação, Membros e 

Servidores interessados, para providências. 

Art. 3° Determinar seja dado encaminhamento às informações para providências acerca do pagamento da gratificação por acumulação 

de ofícios. 
 

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 
 

ANEXO I 

 

 

PERÍODO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR 

AFASTADO  

MOTIVO 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PROCURADOR SUBSTITUTO 

NOME – MATRÍCULA – OFÍCIO NOME – MATRÍCULA – OFÍCIO 

1 

 

08 a 13de setembro de 

de 2020 

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Matrícula 724 - 5º 

Oficio da PR/PB 

FÉRIAS 
RODRIGO GOMES TEIXEIRA 

Matrícula 1192 - 8º Oficio da PR/PB 

2 
14 a 17de setembro 

de 2020 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Matrícula 724 - 5º 

Oficio da PR/PB 

FÉRIAS 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA 

COSTA 

Matrícula 740 - 3º Oficio da PR/PB 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | ADMIN-PR - PR-PR-00073289-2020| 

PORTARIA Nº 475 DE 1º DE SETEMBRO DE 2020 

 

Designa servidoras para as funções de Fiscal Administrativa Titular/Fiscal 

Administrativa Substituta e Fiscal Técnica Titular /Fiscal Técnica Substituta dos 

contratos de prestação de serviços continuados da Procuradoria da República no 

Estado do Paraná. 

 

O SECRETÁRIO ESTADUAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 

conferidas pelo art. 41 e incisos do Regimento Interno do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05.05.2015), resolve: 

Art. 1º Designar as servidoras abaixo, no âmbito de suas unidades, como Fiscal Administrativa Titular/Substituta e Fiscal Técnica 

Titular/Substituta do Contrato nº 38/2018, firmado com a empresa G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, cujo objeto é o serviço de assinatura anual de 

banco de imagens, por meio digital (internet) para o fornecimento de permissão para download de fotos/imagens para uso irrestrito nos materiais 

impressos, televisivos e eletrônicos do MPF/PR, para a Procuradoria da República no Estado do Paraná, em Curitiba/PR, e suas unidades jurisdicionadas: 

a) GLADYS SANTOS PIMENTEL, matrícula 11129, Analista do MPU/ Comunicação Social, como Fiscal Administrativa Titular e 

Fiscal Técnica Substituta; FERNANDA CASALE SARTOR DE OLIVEIRA, matrícula 30627, Cargo em Comissão, como Fiscal Administrativa 

Substituta e Fiscal Técnica Titular. 

Fica revogada a Portaria nº 336, de 28/06/19, publicada em 02/07/19 no DMPF-e Nº 122/2019- 

ADMINISTRATIVO – Divulgação: 01/07/2019, pág. 35. 

Dê-se ciência aos interessados. 

 

JOÃO BAPTISTA NOGUEIRA NETO 

Secretário Estadual 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | ADMIN-PI - PR-PI-00017730-2020| 

PORTARIA Nº 93, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Concede folgas compensatórias por exercício de plantões ao titular do Ofício 

Único da Procuradoria da República no Município de São Raimundo Nonato/PI. 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições, instituídas pelo artigo 33, inciso I, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 

382, de 05 de maio de 2015, e tendo em vista o disposto na Resolução CSMPF nº 191, de 5 de fevereiro de 2019, e na Portaria PR/PI nº 30, de 1º de 

março de 2019, e 

Considerando o Requerimento PRM-SRN-PI-00003124/2020 formulado pelo membro titular do Ofício Único da Procuradoria da 

República no Município de São Raimundo Nonato/PI; 

RESOLVE: 

Art. 1º Conceder folgas compensatórias a membro da Procuradoria da República no Estado do Piauí (PR/PI), nos dias abaixo 

indicados, em virtude de plantões realizados: 

 

MEMBRO  PORTARIA PLANTÕES FRUIÇÃO 

LEONARDO TREVIZANI 

CABERLON -Mat. 1643 

 

Portaria PRPI nº 54/2020, PR-PI-00006354/2020, de 31 

de março de 2020, publicada no DMPF-e - 

ADMINISTRATIVO de 02/04/2020, Página 22. 

De 1º a 02/04, 

06/04, 

de 13 a 16/04, de 

20 a 23/04 e de 

27 a 29/04/2020 

9, 10 e 11 de setembro 

de 2020 

(3 dias) 

 

Art. 2º. Determinar seja dada ciência aos Procuradores interessados, bem como à Coordenadoria Jurídica, e ao Núcleo de Gestão de 

Pessoas da PR-PI. 

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Procurador-Chefe Substituto da PR/PI 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PI - PR-PI-00017745-2020| 

PORTARIA Nº 94, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

Altera a Portaria PR/PI nº 90, de 31 de agosto de 2020, referente à substituição de 

Ofícios da PR/PI no mês de setembro/2020. 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, considerando os termos previstos no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem 

como o Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, a Instrução Normativa SG/MPU nº 1, todos de 25 de setembro de 2014, e 

https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=105043363
https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=105043363
https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=105043363
https://portal.mpf.mp.br/unico/gerenciador/exibirDocumentoAdministrativo.action?documentoAdministrativo=101591863
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Considerando o requerimento de folga compensatória formulado pelo membro titular da Procuradoria da República no Município de 

São Raimundo Nonato/PI, nos termos da Etiqueta PRM-SRN-PI-00003124/2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º Acrescentar ao Anexo I da Portaria PR/PI nº 90, de 31 de agosto de 2020, publicada no DMPF-e nº 164/2020, Administrativo, 

de 1º de setembro de 2020, pág. 40, a seguinte linha: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO (A) PROCURADOR(A) TITULAR 

AFASTADO (A) OU DESONERADO (A) 

PERÍODO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR SUBSTITUTO 

NOME MAT. OFÍCIO MOTIVO NOME MAT. OFÍCIO 

LEONARDO 

TREVIZANI 

CABERLON 

1643 Ofício Único da 

PRM/São Raimundo 

Nonato/PI 

Folga 

compensatória 

09 a 11/09/2020 ANDERSON ROCHA PAIVA 

(substituição remota) 

1613 Ofício Único da 

PRM/Corrente/PI 

 

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR 

Procurador-Chefe Substituto da PR/PI 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-RJ - PR-RJ-00084955-2020| 

PORTARIA Nº 612, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 

que lhe confere o artigo 56, inciso VI, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 

05/05/2015, resolve: 

Art. 1º Dispensar, a pedido, RAFAEL DOS SANTOS ALVES, matrícula 30508, ocupante do cargo de Técnico do 

MPU/Administração, do encargo de substituto eventual do Subcoordenador Administrativo, FC-2, da Procuradoria da República no Município de Campos 

dos Goytacazes. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-RS - PR-RS-00054747-2020| 

PORTARIA Nº 566, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

  A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014 e Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, publicada no DOU - Seção 2, de 30 de setembro 

de 2019, RESOLVE: 

  Designar o Procurador da República ENRICO RODRIGUES DE FREITAS, lotado no 17º Ofício da Procuradoria da República no 

Estado do Rio Grande do Sul, para oficiar no período de 14 de setembro a 15 de outubro de 2020, junto ao 28º Ofício da Procuradoria da República no 

mesmo Estado, devido ao afastamento da Procuradora da República PATRÍCIA NÚÑEZ WEBER, em razão de licença-prêmio. 

 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 

Procuradora-Chefe da PR/RS 
 

##ÚNICO: | ADMIN-RS - PR-RS-00054750-2020| 

PORTARIA Nº 567, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 
 

  A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014 e Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, publicada no DOU - Seção 2, de 30 de setembro 

de 2019, RESOLVE: 

  Designar o Procurador da República JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR, lotado no 22º Ofício da Procuradoria 

da República no Estado do Rio Grande do Sul, para oficiar no período de 08 a 11 de setembro de 2020, junto ao Ofício Único da Procuradoria da 

República no Município de Santa Rosa, devido ao afastamento do Procurador da República RAPHAEL REBELLO HORTA GORGEN, em razão de 

folgas compensatórias por cumprimento de plantão. (ACUMULAÇÃO REMOTA) 

 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 

Procuradora-Chefe da PR/RS 
 

##ÚNICO: | ADMIN-RS - PR-RS-00054751-2020| 

PORTARIA Nº 568, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 
 

  A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014 e Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, publicada no DOU - Seção 2, de 30 de setembro 

de 2019, RESOLVE: 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

 

  Designar o Procurador da República ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA, lotado no 20º Ofício da Procuradoria da República no 

Estado do Rio Grande do Sul, para oficiar no período de 29 de setembro a 03 de outubro de 2020, junto ao 16º Ofício da Procuradoria da República no 

mesmo Estado, devido ao afastamento do Procurador da República MAURO CICHOWSKI DOS SANTOS, em razão de férias. 

 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 

Procuradora-Chefe da PR/RS 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-RO - PR-RO-00029357-2020| 

PORTARIA N° 101, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Designação de servidora para substituir a presidência de procedimento disciplinar. 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições, 

previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75/93, de 20 de maio de 1993 e considerando o contida no Despacho nº 539/2020/PR-

RO/GAB7º Ofício, 

RESOLVE: 

Art. 1° Dispensar a servidora CARINA LAGE DONATO, Analista do MPU/DIREITO, matrícula 28803, da comissão disciplinar 

instituída pela PORTARIA N° 26, 18 de fevereiro de 2020. 

Art. 2º Designar a servidora ANGELA MARIA DA SILVA, Analista do MPU/DIREITO matrícula 6018, para constituir a comissão 

disciplinar instituída pela PORTARIA N° 26, 18 de fevereiro de 2020,  e,  no prazo de 60 (sessenta) dias, sob sua presidência e secretaria das servidoras 

CLARETE LÚCIA TECHIO CORBARI, Técnica do MPU/Administração, matrícula 20630; e TAMIRES CRISTINA DOS SANTOS SILVA, Técnica 

do MPU/Administração, matrícula 23971 apurar os fatos constantes do PGEA 1.31.000.000296/2020- 99, na forma estabelecida pela Lei Federal n° 

8.112/90. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 

Dê-se ciência e Publique-se. 

 

DANIELA LOPES DE FARIA 

Procuradora-Chefe 
 

##ÚNICO: | ADMIN-RO - PR-RO-00029337-2020| 

RETIFICAÇÃO DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

No anexo II da PORTARIA PR/RO nº 85, de 29 de julho de 2020, publicada no DMPF-e nº 143/2020 – ADMINISTRATIVO, pg. 

18, de 31 de julho de 2020: 

Onde se lê: 

ESCALA DE PLANTÃO - INTERIOR 

PERÍODO MEMBRO UNIDADE 

04/09 a 11/09 SERGIO ATILIO THOM ZAGO PRM/JPR 

11/00 a 18/09 MURILO RAFAEL CONSTANTINO PRM/JPR 

28/09 a 25/09 THAIS ARAÚJO RUIZ FRANCO PRM/JPR 

25/09 a 02/10 TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO PRM/GMI 

 

Leia-se: 

ESCALA DE PLANTÃO - INTERIOR 

PERÍODO MEMBRO UNIDADE 

04/09 a 11/09 LAIZ MELLO DA CRUZ ANTONIO PRM/VLH 

11/09 a 18/09 SERGIO ATILIO THOM ZAGO PRM/JPR 

18/09 a 25/09 TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO PRM/GMI 

25/09 a 02/10 THAIS ARAÚJO RUIZ FRANCO PRM/JPR 
 

DANIELA LOPES DE FARIA 

Procuradora-Chefe 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-SC - PR-SC-00036330-2020| 

PORTARIA Nº 370, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 
 

Designa Procurador (a) da República para atuar em substituição. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, considerando os termos previstos no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75/1993, bem como o Ato Conjunto 

PGR/CASMPU nº 1/2014, a Instrução Normativa SG/MPU nº 1/2014 e a Portaria PGR/MPF Nº 462/2016, RESOLVE: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/42
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/42
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/23
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/23
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/86882
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/86882
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Designar Procurador (a) da República para atuar em substituição, conforme segue: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR AFASTADO 
PERÍODO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR 

SUBSTITUTO 

NOME MAT. OFÍCIO MOTIVO NOME MAT. OFÍCIO 

Daniel Ricken 1105-3 
3º Ofício da 

PRM de Itajaí 

Exercício da função de 

Procurador-Chefe, com 

prejuízo de suas 

atribuições ordinárias 

16.09 a 12.10.2020 Andrei Mattiuzi Balvedi 1085-5 
1º Ofício da 

PRM de Itajaí 

 

DANIEL RICKEN 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-SP - PR-SP-00093339-2020| 

PORTARIA Nº 413, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO em exercício, no uso de 

suas atribuições previstas no inciso II, artigo 50 da Lei Complementar nº 75/93, de 20 de maio de 1993, em conformidade com a Portaria PGR nº 468/95, 

de 21 de setembro de 1995, considerando a necessidade de designação de Membro do Ministério Público Federal para atuação, durante o funcionamento 

do Plantão Judiciário, nos pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de 

locomoção, assim como os termos da Portaria nº 1.039/2011, de 04 de julho de 2011, da Portaria nº 1333, de 15 de dezembro de 2015, publicada no 

Diário eletrônico do Ministério Público Federal, caderno administrativo, de 18 dezembro de 2015, página 81, da Portaria PGR/MPF nº 56, de 02 de 

fevereiro de 2016, resolve: 

I – Alterar a Portaria nº 400, de 26 de agosto de 2020, publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público Federal, caderno 

administrativo, de 28 de agosto de 2020, página 27, a fim de designar para atendimento dos plantões das seguintes Subseções Judiciárias os membros: 

 

REGIÃO PERÍODO SUBSTITUÍDO SUBSTITUTO 

Guarulhos/Bragança Paulista/Mogi das Cruzes 

26/10 a 01/11/20 
Paulo Roberto Sampaio Anchieta 

Santiago 
Vitor Souza Cunha 

02/11 a 08/11/20 Vitor Souza Cunha 
Paulo Roberto Sampaio Anchieta 

Santiago 

Santos/São Vicente 
07/09 a 13/09/20 Thiago Lacerda Nobre André Bueno da Silveira  

26/10 a 01/11/20 André Bueno da Silveira  Thiago Lacerda Nobre 

São Bernardo do Campo/Santo André/Mauá 

07/09 a 13/09/20 Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz Steven Shuniti Zwicker 

28/09 a 04/10/20 Daniel Fontenele Sampaio Cunha Ricardo Luiz Loreto 

19/10 a 25/10/20 Steven Shuniti Zwicker Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz 

02/11 a 08/11/20 Daniel Fontenele Sampaio Cunha Steven Shuniti Zwicker 

09/11 a 15/11/20 Ricardo Luiz Loreto Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz 

23/11 a 29/11/20 Daniel Fontenele Sampaio Cunha Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz 

 

II – Determinar seja dado conhecimento aos Excelentíssimos Procuradores da República interessados, às Coordenadorias das 

Procuradorias da República dos Municípios do Estado de São Paulo, ao Excelentíssimo Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de 

São Paulo, à Coordenadoria Jurídica. 

 

FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ 

Procuradora da República 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo em Exercício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-SE - PR-SE-00037935-2020| 

PORTARIA Nº 106, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Restabelece o prazo de conclusão do PAD nº 1.35.000.000677/2019-95. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE, no exercício das atribuições previstas pelo 

art. 33, IX, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 5 de maio de 2015, 
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CONSIDERANDO o Ato Declaratório nº 93/2020, do Presidente da mesa do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, no 

qual aduziu que a Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020, teve sua vigência encerrada em 20/07/2020; 

CONSIDERANDO o encerramento da vigência do artigo 6º-C da Lei 13.979/2020, que suspendia os prazos processuais em desfavor 

dos acusados e entes privados processados em procedimentos administrativos, com redação dada pela Medida provisória nº 928/2020; 

CONSIDERANDO, ainda, a solicitação encaminhada pelo presidente da Comissão do PAD nº 1.35.000.000677/2019-95, por meio 

do Ofício SG/CPD nº 1741/2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º Restabelecer o prazo processual de conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída 

por meio da Portaria PRSE nº 109, de 18 de julho de 2019 e alterada pela Portaria PRSE nº 49, de 12 de março de 2020, referente ao Processo nº 

1.35.000.000677/2019-95, em obediência ao encerramento da vigência do artigo 6º-C da Lei 13.979/2020, que suspendia os prazos processuais em 

desfavor dos acusados e entes privados processados em procedimentos administrativos, pela perda de eficácia da Medida Provisória nº 928/2020. 

Art. 2º O prazo processual já transcorrido deverá ser considerado na contagem das providências administrativas. 

Art. 3º O prazo processual restabelecido tem como marco de reinício da contagem a data em que a MP perdeu sua eficácia, qual seja: 

20/07/2020. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS 
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