
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

EDITAL Nº 5, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. 

 

A 7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, em suas funções institucionais de coordenação e integração, nos termos da 

Resolução CSMPF nº 166/2016, Regimento Interno da 7ª CCR, em especial o art. 3º, inciso 

III, 

TORNA PÚBLICA a chamada de inscrições para interessados em participar do 

“Curso voltado ao Ministério Público Brasileiro, sobre instrumentos de menor potencial 

ofensivo - IMPOs”, evento organizado pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo 

da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP/CNMP), com o apoio do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que será realizado no período de 15 a 17 de 

setembro de 2021, das 9 às 12 horas. 

1. DO EVENTO 

A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança 

Pública (CSP), com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), 

promove, nos dias 15 a 17 de setembro, o “Curso voltado ao Ministério Público Brasileiro 

sobre instrumentos de menor potencial ofensivo - IMPOs”. O evento, que será realizado 

telepresencialmente, visa a subsidiar a atividade de controle externo desempenhada pelos 

membros e servidores ministeriais no tocante à atuação dos agentes de segurança, que fazem 

uso de objetos sob referida classificação. 

2. DA FINALIDADE 

A 7º Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do presente edital, disponibiliza 3 

(três) vagas para Membros e 3 (três) vagas para servidores, do Ministério Público Federal, um 

para cada área temática - que, de algum modo, possuem atribuições relacionadas à segurança 

pública, notadamente no que diz respeito ao sistema prisional e socioeducativo e ao controle 

externo da atividade policial, interessados em participar do evento. 

3. DO PRAZO 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/86007


 

Serão aceitas inscrições para participação no evento até as 14 horas do dia 27 de 

agosto de 2021 (sexta-feira). 

4. DA SELEÇÃO 

Os(as) interessados(as) deverão informar uma das áreas temáticas de atuação 

identificada no item 2. 

Caso haja número de interessados superior ao número de vagas, será realizado sorteio. 

Os selecionados serão informados por e-mail. 

5. DA INSCRIÇÃO 

Os interessados deverão enviar mensagem ao correio eletrônico da 7ª CCR 

(7ccr@mpf.mp.br), com o título “Curso voltado ao Ministério Público Brasileiro sobre 

instrumentos de menor potenci-al ofensivo – IMPOs”, manifestando o seu interesse. 

  

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª CCR 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 25 ago. 2021. Caderno 

Extrajudicial, p. 2. 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/227753
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/227753

