
 
 

 

 

  

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

EDITAL CNMP-PRESI Nº 11, DE 17 DE MAIO DE 2019 

 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA EVENTO 

 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de inscrições e alteração do 

cronograma de seleção de interessadas em participar na ""4ª 

Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça 

dos Ministérios Públicos Estaduais da Região Sudeste”, a ser 

realizada nos dias 07 de 08 de junho de 2019, em São Paulo-SP. 

 

A Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP comunica a 

prorrogação do prazo de inscrições e alteração do cronograma de seleção de interessadas em 

participar da "4ª Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça dos Ministérios 

Públicos Estaduais da Região Sudeste”, a ser realizada nos dias 07 e 08 de junho de 2019, em São 

Paulo-SP, com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva – SDH/CNMP e da 

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais – CDDF/CNMP, em parceria com as Procuradorias-

Gerais de Justiça dos Estados da Região Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo) e a Delegação da União Europeia no Brasil – UE. 

 

As inscrições estarão abertas até as 14 horas do dia 22 de maio de 2019 e deverão 

ser realizadas somente pela internet, nos termos do Edital CNMP-PRESI nº 9, de 2 de maio de 2019, 

publicado no Diário Oficial da União do dia 3 de maio de 2019. 

 

Com a alteração do prazo de inscrições, foram alterados os cronogramas do referido 

Edital CNMP-PRESI nº 9, de 2 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União do dia 3 de 

maio de 2019, conforme apresentado abaixo:  

 

ETAPAS PRAZOS 

Período de inscrições A partir de 03 de maio de 2019 até as  

14 horas do dia 22 de maio de 2019 

Publicação do resultado no sítio eletrônico da 

ESMPU, http://escola.mpu.mp.br/, no ícone 

“inscrições e resultados”, 4ª Conferência 

Regional de Promotoras e Procuradoras de 

Justiça da Região Sudeste, e também no sítio 

eletrônico do CNMP,  

http://www.cnmp.mp.br/portal/.  

 

A partir das 15 horas do dia 22 de maio de 

2019 

http://escola.mpu.mp.br/
http://www.cnmp.mp.br/portal/


 
 

 

 

Prazo para confirmação da participação por 

meio do sistema de seleção da ESMPU 

A partir das 15 horas do dia 22 de maio de 

2019 até as 12 horas do dia 24 de maio de 

2019 

Convocação de suplentes e confirmação da 

participação por meio do sistema de seleção da 

ESMPU  

Até 24 de maio de 2019 

Data de realização das atividades 07 e 08 de junho de 2019 

 

 

Brasília-DF, 17 de maio de 2019. 

 

 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do CNMP 

 

 

 


