
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 9, DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abertura  de  vagas  para  o  VIII  Congresso  da  Rede  Latinoamericana  de  
Ministério Público Ambiental.

A 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL,  no exercício das  atribuições que lhes são conferidas  no artigo 62,  inciso I,  da  Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e em conformidade com o planejamento estratégico da  

4ª  Câmara,  especialmente  com  os  objetivos  de:  i)  motivar  e  qualificar  profissionalmente  os  

membros do MPF; ii) promover a gestão do conhecimento e facilitar o seu compartilhamento, iii)  

construir uma cultura de unidade institucional e sentimento de engajamento

RESOLVE:

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 2 (duas) vagas para o  

VIII Congresso da Rede Latinoamericana de Ministério Público Ambiental, que será realizado, em  

Cuiabá/MT, nos dias 23 a 25 de novembro de 2016.

1. OBJETO

1.1 O objeto deste edital é o preenchimento, por membros do Ministério Público  

Federal, de 2 (duas) vagas abertas pela 4ª CCR para o custeio de deslocamento e hospedagem, para  

participação no VIII Congresso da Rede Latinoamericana de Ministério Público Ambiental, que será  

realizado, em Cuiabá/MT, nos dias 23 a 25 de novembro de 2016.

§ 1º  O evento será coordenado pela Rede Latinoamericana de Ministério Público  

Ambiental. 

2 O VIII Congresso terá como temas principais: Água e Cidades, e trará oficinas de  

capacitação, reuniões temáticas e palestras para o público inscrito, com especialistas dos diversos  

temas de interesse ambiental, bem como promover reunião entre os membros do Ministério Público  

da América Latina que atuam na defesa do meio ambiente para discutir problemas comuns, buscar a  

difusão de conhecimento e o intercâmbio de experiência  e,  ainda,  traçar  ações e estratégias de  

trabalho para atingir o mesmo objetivo: a proteção do meio ambiente na América Latina. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


§ 1º O VIII Congresso ocorrerá no auditório do Edifício-Sede das Promotorias de  

Justiça de Cuiabá, localizado na Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/nº Setor  

D, Centro Politico e Administrativo de Cuiabá/MT, a partir das 8h do dia 23 de novembro.

3.  As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de outubro de 2016, mediante o  

preenchimento do formulário, acessível pela intranet do MPF, disponível no endereço eletrônico  

http://intranet.mpf.mp.br/apex/f?p=173:1:::::P1_INSC_ID_EVENTO:5405  .

§ 1º Poderão se inscrever membros que tenham atuação na temática da 4ª CCR. 

§ 2º Em caso de um número maior de inscritos para as duas vagas disponibilizadas, a  

seleção será feita por sorteio. 

4. Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador da 4a CCR.

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Subprocurador-Geral da República

Coordenador da 4ª CCR

Publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 18 out. 2016. Caderno Extrajudicial, p. 20.

http://intranet.mpf.mp.br/apex/f?p=173:1:::::P1_INSC_ID_EVENTO:5405
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/93070/DMPF_EXTRAJUD_20161018.pdf

