
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 1 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017.

A 1ª 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 considerando as deliberações tomadas na Reunião

de Planejamento das Ações de Coordenação para o ano de 2017,

RESOLVE:

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 3 (três) vagas para

atuação  no  Grupo  de  Trabalho  Rodovias  Federais (GT - Rodovias  Federais)  da  1ª  Câmara  de

Coordenação e Revisão.

1. OBJETO

1.1 O objeto deste Edital é preencher 3 (três) vagas para composição do Grupo de

Trabalho  Rodovias  Federais  da  1ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  instituído  pela  Portaria

1ªCCR/MPF nº 1 de 18 de fevereiro de 2016.

1.2 O objetivo do Grupo de Trabalho Rodovias Federias é subsidiar os membros do

Ministério  Público  Federal  para  a  intervenção  ministerial  na  defesa  do  patrimônio  público  e

apresentar  sugestões  para  solucionar  dificuldades  relacionadas,  em  especial,  à  instalação  de

balanças  para controle  de excesso de peso,  à  implantação de Posto Integrado Automatizado de

Fiscalização (PIAF), à qualidade do pavimento das rodovias federais, bem como à identificação da

razão do número excessivo de acidentes com danos pessoais e materiais.

1.3  Os  membros  participantes  do  Grupo  de  Trabalho  Rodovias  Federais  são

responsáveis por estudar a temática na 1ª CCR, a quem, além dos trabalhos relacionados ao objetivo

do GT, a  1ª  CCR recorre  para  subsidiá-la  e  representá-la  em reuniões  relacionadas  ao assunto

especificado.

1.4 O Grupo de Trabalho Rodovias Federais possui prazo de duração de 12 meses.

2. INSCRIÇÃO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/79530/PT_1CCR_2016_1.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/79530/PT_1CCR_2016_1.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/5142/PT_1CCR_MPF_2015_3.pdf


2.1 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 7 de março de 2017, e deverão ser

feitas somente por meio do correio eletrônico da 1ª CCR.

2.2 Para inscrever-se é necessário exercer ofício vinculado à área de atribuição da 1ª

CCR, preencher o formulário anexo e encaminhá-lo ao e-mail: 1ccr@mpf.mp.br .

ELA WIECKO V. DE CASTILHO 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

COORDENADORA DA 1ª CCR/MPF
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/99370/DMPF_EXTRAJUD_20170220.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/99370/DMPF_EXTRAJUD_20170220.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/99370/DMPF_EXTRAJUD_20170220.pdf



