
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 5, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016.

A 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL, com fundamento no artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de

1993, e considerando o disposto no art. 2º da Portaria 5ª CCR nº 10, de 29 de setembro de 2016,

que dispõe acerca do preenchimento de vagas destinadas aos grupos de trabalho: 

Torna pública a chamada de inscrição para preenchimento de 5 (cinco) vagas para

atuação no Grupo de Trabalho “LENIÊNCIA E COLABORAÇÃO PREMIADA”.

1. OBJETIVO

O Grupo terá por objetivo a elaboração de roteiro que estabeleça diretrizes quanto à

atuação do Ministério  Público  Federal  nos  acordos de  leniência  e  nas  colaborações  premiadas,

sendo que os integrantes deverão participar de reuniões preparatórias para a elaboração das técnicas

de negociação.

2. INSCRIÇÃO

As inscrições  poderão  ser  realizadas  até  as  18h do dia  6  de  outubro  de  2016 e

deverão ser feitas somente por meio do correio eletrônico da 5ª CCR.

Para inscrever-se é necessário preencher o formulário anexo e encaminhá-lo ao e-

mail: 5ccr@mpf.mp.br 

3. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

A escolha dos membros do Grupo de Trabalho obedecerá aos seguintes critérios:

I - experiência no tema;

II - formação acadêmica que envolva o tema;

III - disponibilidade de tempo para participar de reuniões preparatórias das técnicas

de negociação.

4. REUNIÕES

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
mailto:5ccr@mpf.mp.br
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/92372/PT_5CCR_2016_10.pdf


 As reuniões do Grupo de Trabalho serão realizadas preferencialmente por meio de

videoconferências ou outros recursos tecnológicos que permitam a comunicação à distância.

MARCELO MUSCOGLIATI
Subprocurador-Geral da República  

Coordenador da 5ª CCR

Publicad  o   no DMPF-e, Brasília, DF, 3 out. 2016. Caderno Extrajudicial, p. 132.  

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/92370/DMPF_EXTRAJUD_20161003.pdf


 Nome Completo Lotação

Critérios de Seleção:
Possui experiência no tema? 

 sim ☐ ☐ não
Possui formação acadêmica que envolva o tema?

 sim ☐ ☐ não
Possui disponibilidade de tempo para participar de reuniões preparatórias?

 sim  não☐ ☐
Participa ou participou de algum grupo de trabalho?

 sim  não☐ ☐
Se sim, qual? _____________________________________________
Data de ingresso da carreira

                  /               / 


