
 

 

 

 

EDITAL ESMPU n. 155/2016 

 O Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União - ESMPU, no uso de suas 

atribuições, comunica que, no período de 17 de outubro até às 12 horas do dia 11 de novembro 

de 2016, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do Seminário Internacional 

“Sistema Penal Acusatório: Realidades e Perspectivas”, na modalidade presencial. 

1. Realização 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

1.1 Apoio 

Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). 

Ministério Público Federal (MPF). 

Ministério Público Militar (MPM). 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). 

2. Data e local de realização 

21 a 23 de novembro de 2016, em Brasília/DF. 

Solenidade de abertura: 21 de novembro de 2016, no auditório JK do edifício-sede da Procuradoria-

Geral da República, Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 4, Lote 3, Brasília-DF. 

Seminário: 22 e 23 de novembro de 2016, no auditório do Ministério Público Militar, Setor de 

Embaixadas Norte, Lote 43, Brasília-DF. 

3. Objetivo 

Fomentar o debate sobre o sistema acusatório no mundo e formas de concretização do sistema 

acusatório no Brasil, a partir de nosso quadro de referências constitucional, bem como extrair lições 

preciosas para o futuro, que apontem direções a serem seguidas pelas instituições do sistema de 

justiça, em ordem à garantia do cabal cumprimento de suas missões constitucionais. 

4. Carga horária 

18 (dezoito) horas. 

 



 

 

 

 

5. Público-alvo 

Juízes e Membros do Ministério Público, Advogados e Defensores, Sociedade Civil Organizada, 

Órgãos de Controle, Entidades Internacionais, Servidores Públicos, Estudantes, Profissionais de 

Imprensa e Órgãos Parceiros. 

6. Número de vagas 

6.1 Serão oferecidas 330 (trezentas e trinta) vagas. 

6.2 Os candidatos concorrerão apenas a uma categoria do público-alvo. 

7. Período e procedimentos para inscrição 

7.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de outubro até às 12 horas do dia 11 de 

novembro de 2016 e deverão ser realizadas somente pela Internet. 

7.2 Para se inscrever, o candidato deverá seguir as seguintes instruções: 

7.2.1 Acessar o site escola.mpu.mp.br. 

7.2.2 Clicar na opção “inscrições”, no menu lateral esquerdo. 

7.2.3 Clicar no ícone correspondente a “inscrever-se” na atividade desejada. Caso desejar visualizar 

o edital, clicar no ícone correspondente. 

7.2.4 Fazer login. 

7.2.4.1 Caso o CPF não esteja cadastrado, o candidato deverá clicar em “novo usuário” e fazer o 

cadastro. 

7.2.5 O resultado da seleção será divulgado conforme cronograma estabelecido no item 11. 

7.2.6 O candidato poderá clicar no ícone correspondente a “cancelar inscrição” durante o período 

de inscrições, conforme cronograma estabelecido no item 11. 

7.3 É imprescindível que os dados informados estejam atualizados. A atualização do cadastro é de 

inteira responsabilidade do usuário e a ausência de alguns dados cadastrais poderá acarretar o 

cancelamento da inscrição. 

8. Seleção 

8.1. Os candidatos inscritos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico. 

 



 

 

 

 

 

9. Publicação do resultado 

9.1 A relação dos candidatos selecionados será divulgada a partir das 15 horas do dia 11 de 

novembro de 2016, na página da ESMPU, escola.mpu.mp.br, no link “resultados”, conforme 

cronograma estabelecido no item 11. Para visualizar a seleção, o candidato deverá selecionar a 

atividade correspondente. 

10. Confirmação da Participação 

10.1 Após o resultado da seleção, o candidato selecionado deverá: 

10.1.1 Acessar a página da ESMPU, escola.mpu.mp.br, clicar na opção “acompanhamento de 

inscrições”, no menu lateral esquerdo. 

10.1.2 Efetuar o login e clicar no ícone correspondente a “confirmar participação” na atividade 

desejada de acordo com prazo constante do cronograma estabelecido no item 11. 

10.1.3 Para efetivar a confirmação da participação, o candidato deverá marcar a opção “confirmar”, 

e em seguida clicar no ícone “enviar” no Termo de Compromisso; 

10.1.4 Após confirmar a participação, o candidato receberá uma cópia do Termo de Compromisso 

no e-mail cadastrado. 

10.2 O candidato selecionado que não confirmar a participação com o envio do Termo de 

Compromisso será considerado desistente, sendo substituído pelo suplente. A convocação do 

suplente será feita por e-mail e divulgada na página da ESMPU à medida que surgirem novas vagas. 

10.3 Após o envio do Termo de Compromisso, o participante poderá interagir com os capacitadores 

por meio do formulário disponível. 

10.4 É de inteira responsabilidade do candidato obter ciência do resultado do processo seletivo, que 

será divulgado na página da ESMPU, conforme o item 9.1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Cronograma 

Etapas Prazos 

Período de inscrição 
A partir do dia 17 de outubro até às 12 
horas do dia 11 de novembro de 2016 

Publicação do resultado na página da ESMPU, no link 
“resultados”, “Sistema Penal Acusatório: Realidades e 

Perspectivas” 

A partir das 15 horas do dia 11 de 
novembro de 2016 

Prazo para a confirmação da participação por meio do 
sistema de seleção da ESMPU. 

A partir das 15 horas do dia 11 de 
novembro até as 18 horas do dia 15 

de novembro de 2016. 

Convocação de suplentes e confirmação da participação 
por meio do sistema de seleção da ESMPU. 

À medida que forem surgindo vagas 

Data da solenidade de abertura 21 de novembro de 2016 

Data de realização do seminário internacional “Sistema 
Penal Acusatório: Realidades e Perspectivas” 

22 e 23 de novembro de 2016 

12. Certificado 

12.1 O certificado será emitido pelo Conselho Nacional do Ministério Público ao participante que 

obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 

13. Custeio 

13.1 As despesas com o pagamento de hospedagem, alimentação, traslado e passagens aéreas 

serão de responsabilidade exclusiva dos participantes. 

14. Disposições finais 

14.1 O candidato selecionado declara estar ciente e de acordo com as condições propostas por 

meio do envio do Termo de Compromisso através do sistema eletrônico de seleção da ESMPU. 



 

 

 

 

14.2 Informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Divisão de Atendimento ao Corpo 

Acadêmico da ESMPU pelo e-mail  inscricoes@escola.mpu.mp.br ou por meio da Coordenação-

Geral do Seminário do CNMP pelo telefone (61) 3366-9454 ou (61) 3366-9251. 

14.3 Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria-Geral da ESMPU. 

 

Brasília, 17 de outubro de 2016. 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE MARTINS LIMA 
Procurador da República 

Diretor-Geral da ESMPU 
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