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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

##ÚNICO: | ADMIN-PGR - 133667| 
DECISÃO DE 13 DE JUNHO DE 2014 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo Disciplinar PRR4 nº 
1.04.001.000051/2012-79. INTERESSADO: Ministério Público Federal. 
ASSUNTO: Recurso hierárquico em processo administrativo disciplinar 
instaurado no âmbito da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, com 
vistas a apurar suposta irregularidade administrativa praticada pelo servidor 
Leandro Vanderlei Nascimento Flores. 

 
Utilizando-me dos fundamentos expostos pela Assessoria Jurídica da Secretaria Geral do Ministério Público Federal, dou parcial 

provimento ao recurso hierárquico apresentado pelo servidor Leandro Vanderlei Nascimento Flores, matrícula 6762, para excluir de seus registros 
funcionais as decisões, bem como os demais documentos que façam referência ao Processo Administrativo Disciplinar nº 1.04.001.000051/2012-79. 

Publique-se. Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria Regional da República da 4ª Região.  
 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Procurador-Geral da República 

 
SECRETARIA GERAL 

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL 
##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 133969| 

RETIFICAÇÃO 
 

Retificar os itens 7.2.1, 7.2.2 e o Anexo IV do Edital SG/MPF nº 7, de 13 de junho de 2014, publicado no Diário Eletrônico do 
Ministério Público Federal nº 110, de 16 de junho de 2014, devido a divergência entre a numeração dos itens, conforme abaixo: 

…....... 
7.2.1 Para curso de pós-graduação lato sensu: 
a) Termo de Compromisso assinado (Anexo II); 
b) Termo de Autorização de Publicação e Divulgação do Trabalho de Conclusão de Curso (informação apresentada no Anexo II); 
c) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior; 
d) Currículo simplificado (Anexo III); 
e) 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 de realização, carga horária, conteúdo programático, valores e forma de pagamento; 
f) Documento que comprove o cumprimento da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 1/2007 pela instituição de ensino, 

vigente à época do processo seletivo, na expedição do diploma ou certificado; 

 
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. 
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g) 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); 

h) Exposição fundamentada do tema objeto do projeto de pesquisa que se pretende realizar. 
7.2.2 Para curso de pós-graduação stricto sensu: 
a) Termo de Compromisso assinado (Anexo II); 
b) Termo de Autorização de Publicação e Divulgação do Trabalho de Conclusão de Curso (informação apresentada no Anexo II); 
c) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior; 
d) Currículo simplificado (Anexo III); 
e) 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 de realização, carga horária, conteúdo programático, valores e forma de pagamento; 
f) Documento que comprove o cumprimento da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 1/2007 pela instituição de ensino, 

vigente à época do processo seletivo, na expedição do diploma ou certificado; 
g) 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); 

h) Exposição fundamentada do tema objeto do projeto de pesquisa que se pretende realizar; 
i) Caso o candidato já esteja matriculado em curso de pós-graduação stricto sensu, declaração que ateste a sua admissão no referido 

curso e cópia do projeto de pesquisa aprovado pela instituição de ensino. 
 

ANEXO IV 
 

 

 
 

Check List da área de Recursos Humanos 
Processo seletivo 2014 para turmas abertas 

(Favor não preencher) 

Número de inscrição  

  

PARA PREENCHIMENTO PELA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS RESPONSÁVEL 

 
DADOS DO MEMBRO PARTICIPANTE 

Nome do membro participante Telefone para contato Matrícula 

 ( )  
 

Curso de especialização 
(pós-graduação lato sensu) 

Curso de mestrado ou doutorado 
(pós-graduação strictu sensu) 

( ) Ficha de inscrição no Programa de Pós-graduação (Anexo I); 
 
( ) Termo de compromisso assinado (Anexo II); 
 
( ) Termo de Autorização de Publicação e Divulgação do Trabalho de 
Conclusão de Curso (informação constante no Anexo II); 
 
( ) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior; 
 
( ) Currículo simplificado (Anexo III); 
 
( ) 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 de realização, carga 
horária, conteúdo programático, valores e forma de pagamento; 
 
( ) Documento que comprove o cumprimento da Resolução nº 1 do 
Conselho Nacional de Educação, pela Instituição de Ensino, vigente à 
época do processo seletivo, na expedição do diploma ou certificado; 
 
( ) Documento que comprove o reconhecimento da Instituição de 
Ensino – IES – no Ministério da Educação (MEC) bem como de 
convênios e/ou parcerias estabelecidas nos casos em que a IES que 
ministra o curso seja diversa da que expede o certificado; 
 

( ) Ficha de inscrição no Programa de Pós-graduação (Anexo I); 
 
( ) Termo de compromisso assinado (Anexo II); 
 
( ) Termo de Autorização de Publicação e Divulgação do Trabalho de 
Conclusão de Curso (informação constante no Anexo II); 
 
( ) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior; 
 
( ) Currículo simplificado (Anexo III); 
 
( ) 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 de realização, carga horária, 
conteúdo programático, valores e forma de pagamento; 
 
( ) Documento que comprove o cumprimento da Resolução nº 1 do Conselho 
Nacional de Educação, pela Instituição de Ensino, vigente à época do 
processo seletivo, na expedição do diploma ou certificado; 
 
( ) Documento que comprove o reconhecimento da Instituição de Ensino – 
IES – no Ministério da Educação bem como de convênios e/ou parcerias 
estabelecidas nos casos em que a IES que ministra o curso seja diversa da que 
expede o certificado; 
 

 
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. 
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( ) Declaração de participação ou de não participação no Programa de 
Pós-graduação de anos anteriores (informação constante no Anexo I). 
 

( ) Declaração de participação ou de não participação no Programa de Pós-
graduação (informação constante no Anexo I); 
 
( ) Documento que declare a admissão no curso de pós-graduação strictu 
sensu; 
 
( ) Cópia do projeto de pesquisa, aprovado pela instituição de ensino, para 
análise de correlação com as atribuições institucionais de cada ramo. 

Local/Data 
 
 
 
 
__________________, ____/____/_______ 

Atesto para os devidos fins o recebimento e envio à SGP/SUBLEGIS/CAM 
dos documentos aqui assinalados: (assinatura e carimbo) 
 
 
 
Observar itens 3.5 e 3.6 do edital. 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 133989| 
RETIFICAÇÃO 

 
Retificar o item 7.2.1 do Edital SG/MPF nº 9, de 13 de junho de 2014, publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público 

Federal nº 110, de 16 de junho de 2014, devido a falta da numeração do item, bem como publicar os Anexos VI e VII, conforme abaixo: 
…................... 
7.2.1 Para curso de pós-graduação lato sensu: 
a) Termo de Compromisso assinado (Anexo II). 
b) Termo de Autorização de Publicação e Divulgação do Trabalho de Conclusão de Curso (informação apresentada no Anexo II). 
c) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior. 
d) Currículo simplificado (Anexo III). 
e) 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 de realização, carga horária, conteúdo programático, valores e forma de pagamento. 
f) Documento que comprove o cumprimento da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 1/2007 pela instituição de ensino, 

vigente à época do processo seletivo, na expedição do diploma ou certificado. 
g) 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). 

h) Declaração de compatibilidade ou compensação de horário emitida pela chefia imediata e mediata, quando couber (Anexo IV). 
i) Exposição fundamentada do tema objeto do projeto de pesquisa que se pretende realizar. 
 

ANEXO VI 
 

 
 

 
Tabela de Pontuação Funcional 

Processo seletivo de 2014 – Modalidade Turma Aberta 
Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu 

 

 
Critério I Pontuação - ausência de pós-graduação: (peso 6) Pontos 

- Não possui pós-graduação 10 

- Possui pós-graduação, mas não participou do Programa de Pós-Graduação do MPF 5 

 
Critério II Pontuação - função (FC) / cargo (CC) exercido: (peso 4) Pontos 

- Possui função de confiança ou cargo em comissão 10 

- Não possui função de confiança ou cargo em comissão 5 

 
Critério III Pontuação - tempo de exercício no MPF: (peso 2) Pontos 

- Possui mais de 5 anos de exercício no MPF (considerando neste caso o servidor que, no último dia das inscrições, tiver pelo 
menos 5 anos e 1 dia) 10 

- Possui menos de 5 anos de exercício no MPF (considerando 5 anos completos até o último dia das inscrições) 5 

 

 
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. 

 




