
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 8, DE 27 OUTUBRO DE 2016.

Abertura de vagas para .reunião em Brasília.

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) aprimorar a atividade de coordenação com foco

em resultados; ii) fomentar a atuação preventiva na tutela do meio ambiente e patrimônio cultural;

iii) promover a gestão do conhecimento, facilitar o seu compartilhamento e a replicação de boas

práticas entre os membros do MPF e, ainda, considerando o novo modelo de atuação regionalizada

da 4ª CCR, 

RESOLVE:

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

reunião que será realizada, em Brasília, no dia 30 de novembro de 2016, sobre o tema O cenário

atual da pesquisa científica com organismos geneticamente modificados - prós e contras.

1. OBJETO

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

Federal, de 5 (cinco) vagas abertas pela 4ª CCR para o custeio de deslocamento e hospedagem, para

participação  na  reunião  de  trabalho  sobre  o  tema  “O cenário  atual  da  pesquisa  científica  com

organismos geneticamente modificados - prós e contras”, que será realizada em Brasília, no dia 30

de novembro de 2016.

2 A reunião de trabalho tem o objetivo de discutir a estratégia que norteará a atuação

do Ministério Público Federal nos próximos anos, no enfrentamento das possíveis consequências do

uso e da comercialização de transgênicos no País.

§ 1º A reunião ocorrerá no auditório do Conselho Superior do MPF, no edifício-sede

da PGR, em Brasília, e terá início às 14h com previsão de término para as 18h.

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


3. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de novembro 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:5203 .

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

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

a seleção será feita por sorteio. 

4. A reunião observará a seguinte programação

14h Abertura (30')
Nívio de Freitas Silva Filho 
Subprocurador-Geral da República, Coordenador da 4ª CCR
José Elaeres Marques Teixeira 
Subprocurador-Geral da República, Coordenador da 3ª CCR
Maria Soares Camelo Cordioli 
Procuradora Regional da República na 1ª Região
14h30 1ª Mesa
Coordenador da Mesa: Mario Gisi - Subprocurador-Geral da República
Expositores: Francisco Murilo Zerbini 
Karen Friedrich
Maria Helena Zanetini 
15h40 2ª Mesa
Coordenadora da Mesa: Fátima Aparecida de Souza Borghi - Procuradora Regional

da República na 3ª Região
Expositores: Leonardo Melgarejo
Francisco José Lima Aragão
Rubens Nodari
16h50 Debate 
18h Encerramento

5. 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,   7     n  o  v  . 2016. Caderno Extrajudicial, p.   10  .  

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/93808/DMPF_EXTRAJUD_20161107.pdf

