
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA GERAL 
 

EDITAL Nº 6, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 

Convoca servidores para a seleção de caráter eliminatório de acordo 

com as regras disciplinadas no Edital SG/MPF nº 57/2020 para 

concessão de bolsas para curso de pós-graduação destinadas aos 

servidores do Ministério Público Federal. 

 

O SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista as disposições constantes na Portaria 

PGR/MPU nº 199, de 15 de abril de 2011, bem como no Edital SG/MPF nº 57/2020, além da 

Informação PGR-00033616/2021, torna público a convocação de servidores listados na pré-

seleção de caráter classificatório, publicada no Edital SG/MPF nº 68/2020, para a seleção de 

caráter eliminatório com o intuito da concessão de Bolsas de Pós-Graduação destinada aos 

servidores do Ministério Público Federal. 

 

1 DA CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES LISTADOS NA PRÉ-SELEÇÃO 

DE CARÁTER CLASSIFICATÓRIO 

 

1.1 Estão convocados para participar seleção de caráter eliminatório os 

seguintes servidores classificados para a bolsa de pós-graduação lato sensu: 

LETICIA CHAVES DO NASCIMENTO 

SARA FRANCISCO DE ALMEIDA 

HELITON BARAO SILVA 

DIANE KELLY DE OLIVEIRA MELO 

ALEXSSANDRO FELIPE DA SILVA 

UANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA 

CECILIA ARANALDE LAMAS 

LORENA DOMINGOS FRAIZ MORAIS GIMENES 

THIAGO COELHO STORK 

MICHELLE AMERICO LESSA 

JOEL NICHOLAS CELIS 
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CASSIA MUNIZ 

LIDIANE TEIXEIRA DE SOUZA 

JANAINA GABRIELA BARBOSA 

JOSE THIAGO FREDENHAGEM FILHO 

AUDYANA MARIA DE CARVALHO LOPES 

PEDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 

DUVAL ALEXANDRE DOS ANJOS COSTA 

MANOELA FEITOSA SOUZA 

NILTON EURIPEDES DE DEUS FILHO 

NATALIA MOLINA 

PATRICIA RAQUEL CASTILHO LISBOA 

EDUARDO FERREIRA JUNIOR 

LUCIANA PORTUGAL MARIANO 

GISELE RAMALHO LOPES 

MAICO HENTZ 

CAIO CESAR ALMEIDA ROCHA 

FLAVIO LIMA DA SILVA 

WALDNEY NEVES DA SILVA DE OLIVEIRA 

TAMIRIS BAUER VENTURA 

 

2. DA SELEÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO 

2.1 Os candidatos deverão enviar pelo Sistema Único à DPE/SGP os seguintes 

documentos, conforme consta no item 9.1.3.1 do Edital SG/MPF nº 57/2020 no período de 1º 

a 10 de março de 2021: 

a) Formulário de Seleção de Servidores para o Programa de Pós-Graduação 

2020, disponível como modelo no sistema único em que consta: 

a.1) solicitação de inscrição devidamente preenchida com justificativa e 

aprovação das chefias imediata e mediata, obedecendo a ordem hierárquica; 

a.2) declaração de compatibilidade ou compensação de horário emitida pela 

chefia imediata e/ou mediata, quando couber; 

a.3) declaração de participação ou de não participação no Programa de Pós-

graduação do MPF; 

a.4) termo de compromisso assinado; 

a.5) termo de Autorização de Publicação e Divulgação do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
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b) Currículo atualizado extraído do Banco de Talentos do Sistema Hórus com a 

aba de escolaridade atualizada (em anexo na íntegra complementar do documento do item 

“a”); 

c) Declaração atualizada, folder ou proposta técnico-financeira a ser fornecida 

pela instituição de ensino, contendo informações oficiais do curso, tais como início e término, 

local e horário das aulas, carga horária, conteúdo programático, valores e forma de pagamento 

(em anexo na íntegra complementar do documento do item “a”); 

d) Documento que comprove o cumprimento da Resolução nº 1 do Conselho 

Nacional de Educação, na expedição do diploma ou certificado (em anexo na íntegra 

complementar do documento do item “a”); 

e) Documento que comprove o reconhecimento da Instituição de Ensino 

Superior (IES) no Ministério da Educação (MEC), bem como de convênios e/ou parcerias 

estabelecidos quando a IES que ministra o curso for diversa daquela que expede o certificado 

(http://emec.mec.gov.br) (em anexo na íntegra complementar do documento do item “a”). 

2.2 Os documentos listados nos itens anteriores não serão recebidos fora do 

prazo estabelecido no item 2.1 

2.2.1 O prazo para entrega dos documentos listados nos tópicos "d" do item 2.1 

poderá ser prorrogado pela Secretaria de Gestão de Pessoas. 

2.3 A seleção final de caráter eliminatório compreenderá as seguintes 

verificações dos candidatos classificados que enviaram a documentação solicitada no item 

9.1.3.1 do Edital SG/MPF nº 57/2020: 

I - análise de conformidade da documentação apresentada na inscrição pelo 

candidato; 

II - verificação da aprovação da chefia imediata e mediata, quando couber; 

III - análise de correlação entre o tema do curso e as atribuições do cargo do 

candidato e as atribuições institucionais; 

IV - verificação do assentamento funcional do candidato, não devendo se 

encontrar: 

a) em fruição das licenças ou afastamentos elencados no item 1.3 do Edital 

SG/MPF nº 57/2020; 

b) em cumprimento de período de compromisso. 

V - verificação se há o cumprimento das disposições contidas no Edital 

SG/MPF nº 57/2020. 
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2.4 No caso de eliminação dos selecionados, será verificada a documentação 

dos próximos candidatos, de acordo com a lista da pré-seleção de caráter classificatório, 

considerado o correspondente método de seleção. 

 

3. DO CRONOGRAMA 

Período Etapa 

1ºa 8/3/21 Envio da documentação exigida no item 9.1.3.1 do Edital SG/MPF nº 57/2020 

19/3/21 Divulgação do resultado provisório da seleção de caráter eliminatório 

19 a 22/3/21 Prazo para interposição de recursos contra a seleção preliminar 

26/3/21 Divulgação do Resultado Final 

Prazo estabelecido no item 11.1 do 

Edital SG/MPF nº 57/2020 

Envio pelo Único à DPE/SGP do contrato de prestação de serviços educacionais, conforme item 11 do Edital 

SG/MPF nº 57/2020 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Contra o resultado final de caráter classificatório não caberá recurso. 

4.2 Todas as informações referentes à seleção serão divulgadas na intranet do 

MPF (https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/gestao-de-

pessoas/capacitacao/idiomas-pos-graduacao-adicional-qualificacao/edital-pos-inscricao) 

4.3 Outras informações sobre o programa de bolsas para curso de pós-

graduação podem ser obtidas na Divisão de Programas Educacionais da Coordenadoria de 

Capacitação/SGP/PGR, pelo telefone: (61) 3105-8088 ou pelo e-mail: pgr-pos@mpf.mp.br. 

 

 

 

CLEUBER DELANO JOSE LISBOA FILHO 
Secretário-Geral Adjunto do MPF 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 23 fev. 2021. Caderno 

Administrativo, p. 1. 
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