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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF – é órgão auxiliar 

do Ministério Público, previsto no art. 62 da Lei Complementar nº 12/1993 e regido pelo 

Ato nº 612/2016 e tem como finalidade promover o aperfeiçoamento profissional e 

cultural de membros e servidores da Instituição. Para isso realiza cursos, seminários, 

congressos, simpósios, pesquisas, estudos e publicações. 

O CEAF tem como meta permanente a melhoria dos serviços do Ministério 

Público à sociedade, o incremento de sua eficiência operacional e a racionalização 

dos recursos materiais e humanos disponíveis. Em 2022, diretamente ou por meio de 

parcerias, o CEAF participou do aprimoramento cultural e profissional dos membros e 

servidores do Ministério Público com o intuito de elevar os padrões técnicos e 

científicos dos serviços prestados pela Instituição. Em um ano de muitos desafios, os 

destaques foram: 

• Realização de eventos nas modalidades presencial, virtual e híbrida; 

• Gerenciamento de projeto que resultará no acesso à Plataforma 

Jurídica de Pesquisas online JusBrasil PRO, com foco em repositórios 

de jurisprudências dos principais tribunais do Brasil e possibilidade de 

copiar, de forma ilimitada, ementas para citação de jurisprudências 

disponíveis na plataforma, com 200 acessos simultâneos através de 

usuário e senha, a fim de atender às necessidades do Ministério 

Público do Estado do Piauí (MPPI); 

• Realização de curso de adaptação para 04 (quatro) novos Promotores 

de Justiça ingressantes; 

• Ampliação das capacitações virtuais através das plataformas Microsoft 

Teams e Moodle e do canal do MPPI no YouTube; 

• Regionalização de treinamentos/capacitações, através de parceria 

com o CACOP; 

• Intercâmbio com outros órgãos, através de parcerias com outras 

instituições, tais como Ministério Público do Estado de São Paulo e 

Escola do Legislativo estadual; 

• Incentivo ao aprimoramento cultural, através do Projeto “Encontro com 

a Leitura”, realizado uma vez por mês; 

• Lançamento da II e III Edição da Revista Eletrônica do Ministério Público 

do Estado do Piauí; 

• Grupos de Estudo e Pesquisa em Práticas Autocompositivas;  
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• Participação na organização e execução do 11° Processo Seletivo de 

Estagiário de Graduação e do 3º e 4º Processos Seletivos de 

Estagiários de Pós-Graduação. 

 

Registramos, no ano de 2022, 49 (quarenta e nove) eventos promovidos pelo 

CEAF, realizados independentemente, em parceria com outros órgãos/setores do 

MPPI ou por contratação de empresas com expertise em assuntos específicos. 

Os principais eventos voltados à capacitação e aperfeiçoamento funcional 

desenvolvidos pelo CEAF, no ano de 2022, estão destacados no presente relatório.
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2. DAS ATRIBUIÇÕES DO CEAF 

 
              O Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) é órgão auxiliar 

do Ministério Público, e tem por missão o aprimoramento profissional e cultural dos 

membros e servidores da Instituição (art. 62 da Lei Complementar 12/1993). 

O CEAF é vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça e destina-se a realizar 

todos os cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e 

publicações do Ministério Público, objetivando o aperfeiçoamento cultural, funcional e 

profissional dos membros e servidores do Ministério Público; o aprimoramento da 

execução ou prestação dos serviços do Ministério Público. 

É um instrumento de fundamental importância para o aperfeiçoamento 

funcional dos membros e servidores, assim promove atividades de cunho educativo, 

formacional e cultural, nas modalidades presencial e à distância, de maneira 

autônoma ou em cooperação com instituições parceiras, fomentando o debate acerca 

de temas de relevante interesse institucional, para a comunidade jurídica e a 

sociedade em geral. 

O Ato PGJ nº 612/2016, em seu art. 2º, dispõe sobre as atribuições do CEAF- 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional no âmbito do MPPI: 

Art. 2º.São atribuições do CEAF: 

I – instituir: 

a) cursos para aperfeiçoamento e especialização de membros e servidores do 

Ministério Público; 

b) cursos preparatórios para os candidatos ao ingresso nos quadros 

institucionais e auxiliares do Ministério Público; 

II – indicar os professores regulares e eventuais para os cursos e atividades 

do órgão, ouvindo o Procurador-Geral de Justiça; 

III – estimular e realizar atividades culturais ligadas ao campo do Direito e 

ciências correlatas relacionadas às funções afetas à Instituição; 

IV - promover cursos, oficinas, ciclos de estudos, reuniões, simpósios, 

seminários, congressos, e outros eventos abertos à frequência de membros e 

servidores do Ministério Público, e excepcionalmente, a outros profissionais com 

atuação em área vinculada às funções institucionais do Ministério Público; 

V – apoiar projetos e atividades de ensino e pesquisa que se realizem para o 

aprimoramento dos membros e servidores do Ministério Público; 

VI - editar publicações de assuntos jurídicos e de interesse da Instituição;
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VII – promover, em parceria com a Corregedoria-Geral do Ministério Público, 

curso de adaptação aos Promotores de Justiça Substitutos; 

VIII – manter intercâmbio cultural e científico com instituições públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiras; 

IX – prestar serviços de organização de concursos públicos ou seleção pública 

para estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí e promover curso de 

preparação para o ingresso no estágio; 

X – organizar e administrar a Biblioteca do Ministério Público do Estado do 

Piauí, bem como opinar no processo de aquisição de obras e de disponibilização do 

seu acervo à consulta do público interno e externo; 

XI - zelar pelo reconhecimento e valorização do Ministério Público como 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado; 

XII - identificar e avaliar as necessidades de capacitação de membros e 

servidores do Ministério Público, emitindo parecer; 

XIII - coordenar o acompanhamento dos programas de estágio com 

estudantes regularmente matriculados nas instituições educacionais públicas e 

privadas conveniadas com o MPPI; 

XIV - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas, compatíveis com 

seus fins institucionais.
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3. ESTRUTURA DO CEAF  
 

   3.1 Estrutura de Pessoal 
 

 

DIRETOR  DO CEAF FERNANDO MELO FERRO GOMES 

DIRETORA SUBSTITUTA GLADYS GOMES MARTINS DE SOUZA 

 

 

 
                
  

  
      TÉCNICA MINISTERIAL – MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO RUBIM BROXADO 

 
 

RECEPÇÃO 
 

       ANNA  MARIA ALENCAR DE SOUZA – RECEPCIONISTA / TERCEIRIZADA 
 
 
 

3.2. Estrutura Física 

 

Recepção 

Três salas de aula 

Sala da Diretoria 

Sala da Secretaria e Assessoria Pedagógica e Administrativa 

Sala de reuniões 

Espaço “Café Cultural” 

Biblioteca 

Banheiros 

ASSESSORA PEDAGÓGICA - VIVIANE MARIA DE PÁDUA RIOS MAGALHÃES 

TÉCNICA MINISTERIAL – ZÉLIA BEATRIZ MORAIS FERNANDES SOBRAL 

ASSESSORA MINISTERIAL – NINA  ARAÚJO MELO LEAL 

 

ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO – LUÍS PEDRO OLIVEIRA SILVA 

ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO – JAMYLSON MELO NUNES 

                DIREÇÃO CEAF/MPPI 

                                 SECRETARIA DO CEAF 

BIBLIOTECA- WALDYR SILVA GUIMARÃES 
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4. DADOS ESTATÍSTICOS QUANTO ÀS PARTICIPAÇÕES EM 

CAPACITAÇÕES DE MEMBROS E SERVIDORES 

• 106 Membros capacitados: 47.1% do total de membros do MPPI; 

• 396 Servidores capacitados: 51.6% do total de servidores do MPPI. 

 
 Classificações das Participações dos Membros nos Eventos 

 
 
 

Classificações das Participações dos Servidores nos Eventos 

 
 
 
 

Classificações dos Eventos por Quantidade de Membros 
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Classificações dos Eventos por Quantidade de Servidores 
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5. REUNIÕES DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE 

ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO 

BRASIL- CDEMP 

 

I REUNIÃO ORDINÁRIA 

       Nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, aconteceu, na cidade de São Paulo, a I 

Reunião Ordinária de 2022 do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil – CDEMP.  

       Durante a reunião, foram debatidos os seguintes assuntos: prestação de contas 

da Gestão 2021, posse da nova Diretoria, Congresso Nacional do MP, agenda Integrada 

CDEMP e ENAMP, grupos de pesquisa e residência jurídica. 

 

II REUNIÃO ORDINÁRIA 

A II Reunião Ordinária de 2022  do Colégio de Diretores de Escolas e Centros 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil – CDEMP 

ocorreu no dia 23 de março, em Fortaleza, de forma híbrida. 

Os Diretores do CEAF/MPPI, Dr. Fernando Melo Ferro Gomes e Dra. Gladys 

Gomes Martins de Sousa,  participaram virtualmente do encontro. 

Na ocasião, foram tratadas as seguintes pautas: aprovação da ata da I reunião 

ordinária 2022, grupos de pesquisas e revista do MP brasileiro. 

 

III REUNIÃO ORDINÁRIA  

Nos dias 12 e 13 de maio ocorreu, de forma híbrida, na cidade de Santa 

Catarina, a III Reunião Ordinária de 2022 do CDEMP, que contou com a participação 

virtural do Diretor do CEAF-MPPI. 

No encontro foram abordadas diversas temáticas, dentre as quais destacamos 

as discussões a cerca das publicações no CDEMP, evidências jurídicas e jornadas 

nacionais. 

 

IV REUNIÃO ORDINÁRIA 

A Diretora Substituta do CEAF/MPPI, Dra. Gladys Gomes Martins de Sousa, 

participou virtualmente da reunião, que ocorreu, em Campo Grande, nos dias 23 e 24 de 

junho de 2022. 

Dentre as pautas dialogadas na oportunidade, destacamos: programa de 

treinamento permanente em autocomposição para o Ministério Público Brasileiro, 
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convênio CNMP, jornadas nacionais do CDEMP/ENAMP e eventos integrados. 

 

V REUNIÃO ORDINÁRIA 

A V Reunião Ordinária de 2022 do CDEMP ocorreu na cidade de Gramado – 

Rio Grande do Sul, no dia 11 de agosto de 2022. Concomitantemente, no período de 10 

a 13 de agosto, aconteceu o XV Encontro Estadual do MPRS. 

O CEAF/MPPI foi representado pela Diretora Substituta Dra. Gladys Gomes 

Martins de Sousa, que participou presencialmente. 

Dentre outros assuntos, foi discutido durante a reunião: aprovação da ata da 4ª 

Reunião, termo de adesão e compromisso (CNMP) “Movimento Nacional em defesa dos 

direitos das vítimas”, crimes corporativos ambientais e entrega da Medalha Honra ao 

Mérito do CDEMP.  

 

 

 

VI REUNIÃO ORDINÁRIA  

A VI Reunião Ordinária de 2022 do CDEMP ocorreu em 15 de setembro, de 

forma híbrida, na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, o Diretor do CEAF/MPPI Dr. 

Fernando Ferro participou virtualmente. 

Dentre as pautas discutidas no encontro, destacamos a apresentação da IERBB 

e da FEMPERJ, prestação de contas da gestão 2021/2022, eleição para presidente do 

CDEMP e apresentação da proposta do curso “Para além do Direito”. 

 

 

 

VII REUNIÃO ORDINÁRIA 

Nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, na cidade de Macapá – Amapá, ocorreu 
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a VII Reunião Ordinária de 2022 do CDEMP. Na ocasição, o Diretor do CEAF/ MPPI, Dr. 

Fernando Ferro, compareceu presencialmente e foi homenageado pelo MPAP com a 

Medalha de Honra em reconhecimento aos relevantes serviços em prol da sociedade 

brasileira. 

Dentre os assuntos deliberados no encontro, destacamos: o convênio entre 

CDEMP e UNCMP, residências jurídicas, calendário da medalha Honra ao Mérito do 

CDEMP, resolução 244,  as próximas Jornadas Nacionais e a criação de uma comissão 

para acompanhamento legislativo.   

 

 

 

VIII REUNIÃO ORDINÁRIA 

A VIII Reunião Ordinária do CDEMP ocorreu nos dias 17 e 18 de Novembro de 

2022, na forma híbrida, na cidade de São Paulo. O Diretor do CEAF- MPPI, o Procurador 

de Justiça Fernando Melo Ferro Gomes, participou de forma virtual. 

No encontro, foram eleitos os titulares do Conselho Fiscal e a nova Diretoria do 

colegiado para o biênio 23/24. A reunião também tratou da aprovação da ata da 7ª 

Reunião, da prestação de contas do ano 2022, da definição da contribuição anual no ano 

de 2023 e do calendário de 2023. 
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6. EVENTOS: CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS, WORKSHOPS E OUTROS 

 

6.1 JANEIRO 

 

 MINICURSO “NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” 

              

O minicurso “Nova Lei de Improbidade Administrativa”, fruto de parceria entre o 

Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - 

CACOP e o Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, ocorreu no dia 14 

de janeiro de 2022. 

A capacitação aconteceu de forma híbrida. O turno da manhã foi conduzido pelo 

Promotor de Justiça de Santa Catarina Henrique da Rosa Ziesemer, presencialmente, no 

auditório da sede leste do Ministério Público do Piauí. O Promotor de Justiça do Ceará Igor 

Pinheiro foi o ministrante do turno da tarde, que ocorreu virtualmente. 

 

           

                   

6.2  FEVEREIRO  

WEBINAR “ASPECTOS RELEVANTES DOS CRIMES ELEITORAIS E DO PROCESSO 

ELEITORAL” 

No dia 18 de fevereiro foi realizado o Webinar “Aspectos Relevantes dos Crimes 

Eleitorais e do Processo Eleitoral”, com o intuito de proporcionar a compreensão da 

sistemática do processo penal no Direito Eleitoral aos membros, servidores e estagiários do 

Ministério Público do Piauí, tendo como ministrante Dr. Rodrigo López Zilio - membro 

auxiliar da Procuradoria-Geral Eleitoral e Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio 

Grande do Sul. 

O estudo da temática abordada foi fundamental para o efetivo desempenho das 

atribuições Ministeriais, a exemplo a fiscalização do correto andamento do processo 

eleitoral, incluindo a apuração dos casos de abuso de poder econômico, político e dos meios 

de comunicação nas eleições.  
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III OFICINA GESTÃO DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 

- REGIONAL PICOS 

Aconteceu, na sede do Senac de Picos, nos dias 23 e 24 de fevereiro, a Oficina 

Regional de Gestão de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais, projeto 

desenvolvido pelo CACOP (Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e 

Defesa do Patrimônio Público), CAOCRIM (Centro de Apoio às Promotorias Criminais) e 

CEAF (Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional).  

O evento teve o objetivo de otimizar a gestão dos procedimentos extrajudiciais 

cíveis e criminais dos órgãos de execução, através de realização de Oficinas regionais 

voltadas à capacitação de membros e servidores do MPPI. 

Ministraram palestras os Promotores de Justiça Plínio Fabrício, Coordenador 

do Cacop, Cláudio Soeiro, Coordenador do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado), Fabrícia Barbosa, coordenadora do Gacep (Grupo de 

Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial), Luciano Ramos, 

coordenador do Caocrim, e Sinobilino Pinheiro, titular da 2ª PJ de Valença, além do 

analista ministerial Gerson Mesquita. 
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6.3 MARÇO 

 

CURSO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM COMBUSTÍVEIS – ATIVIDADES 

REGULADAS PELA ANP                

O curso para Ações de Fiscalização em Combustíveis – Atividades Reguladas 

pela ANP ocorreu em dois módulos, sendo a parte teórica realizada virtualmente, através 

da Plataforma Microsoft Teams, no período de 07 a 11 de março e a parte prática realizada 

em campo, em postos de combustíveis, no período de 14 a 17 de março do corrente ano. 

A capacitação, fruto de parceria entre PROCON - Programa Estadual de Proteção 

e Defesa do Consumidor e CEAF, abordou ações de fiscalização em combustíveis e 

atividades reguladas pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis e foi destinada aos agentes do Procon/MPPI e de órgãos conveniados a 

ele, como o Imepi (Instituto de Metrologia do Piauí). 

O conteúdo do curso foi ministrado por dois servidores da Agência Nacional de 

Petróleo, Cleber Ribeiro e Vanjoaldo Neto, que  fazem parte da equipe do Núcleo Regional 

de Fiscalização do Abastecimento da ANP em Salvador – Bahia e teve a finalidade de 

proporcionar o aperfeiçoamento e a atualização sobre o mercado nacional de combustíveis, 

as leis e os atos normativos que o regulam e as práticas a serem observadas durante o 

trabalho de fiscalização. 
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CURSO “PRÁTICA ELEITORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS ELEIÇÕES 

DE 2022”.   

 O CEAF/MPPI realizou o curso “Prática Eleitoral do Ministério Público para as 

Eleições de 2022”, em razão das eleições 2022 e da necessidade de capacitação dos 

integrantes do MPPI para atuarem com segurança, combatividade e eficiência perante o 

processo eleitoral do corrente ano. 

O curso, cuja carga-horária foi de 20 (vinte) horas, aconteceu em 07 (sete) 

encontros na modalidade virtual e foi ministrado pelo Promotor de Justiça do MPCE Igor 

Pereira Pinheiro e pelo Juiz de Direito do TJCE Edilberto Oliveira Lima. 

 

 

 

 

 

CAPACITAÇÃO EM ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 

LANÇAMENTO DO PROJETO ACOLHER  

No dia 18 de março, durante o lançamento do Projeto Acolher, foi realizada a 

capacitação “Escuta especializada de crianças e adolescentes”, fruto de parceria entre o 

Centro de Apoio Operacional da Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ) e o Centro de 

Estudos e Aperfeiçomento Funcional – CEAF. 
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O Webinar foi transmitido através do canal do MPPI no YouTube e contou com as 

seguintes palestrantes: a Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Salvador Karine 

Espinheira, a Promotora de Justiça da comarca de Camaçari (BA) Carla Andrade e a 

Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio da Criança e Juventude da Bahia 

Márcia Sandes. 

           

 

6.4  ABRIL 

 

PROCESSO SANCIONATÓRIO E CÁLCULO DE APLICAÇÃO DE MULTA NO 

ÂMBITO DOS PROCONS  

 

O curso “Processo sancionatório e cálculo de aplicação de multa no âmbito dos 

PROCONs” teve como intuito a capacitação dos servidores dos PROCONs municipais para 

a aplicação da sanção administrativa de multa, incrementando sua capacidade punitivo-

pedagógica, bem como a arrecadação dos fundos municipais e estadual de defesa do 

consumidor. 

O aperfeiçoamento contou com a carga-horária de 24 (vinte e quatro) horas, foi 

realizado presencialmente na sala do CEAF e foi ministrado pelos servidores do MPPI 

Edivar Cruz Carvalho, Ricardo Alves Mendes de Moura, Italo Garcia Araújo Nogueira e 

Denis Rodrigues de Lima. 
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IV OFICINA GESTÃO DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - 

REGIONAL SÃO RAIMUNDO NONATO 

 

Nos dias 19 e 20 de abril,  foi realizada a quarta edição da Oficina Regional de 

Gestão de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais, destinada a membros, 

servidores e estagiários da Instituição, com o objetivo de expandir o desenvolvimento de 

boas práticas sobre procedimentos extrajudiciais e a padronização de ações, bem como o 

fomento ao gerenciamento eficiente e resolutivo dos órgãos ministeriais de execução. 

A capacitação foi realizada no município de São Raimundo Nonato e  teve a 

participação de integrantes do MPPI lotados nas Promotorias de São Raimundo Nonato, 

Caracol, São João do Piauí e Canto do Buriti. 

 

   

   

 

A capacitação foi ministrada por: Promotor de Justiça do MPPI e Coordenador do 

CAOCRIM Luciano Ramos, Promotor de Justiça do MPPI e Coordenador do CACOP Plínio 

Fontes, Promotor de Justiça do MPPI e Coordenador do GAECO (Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado) Cláudio Soeiro, Promotora de Justiça do MPPI 

e Coordenadora do GACEP (Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade 

Policial) Fabrícia Barbosa, Promotor de Justiça do MPPI Sinobilino Pinheiro e Promotora de 

Justiça do MPPI Gabriela Almeida, e o servidor do GAECO/MPPI Gerson Mesquita.   
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CURSO SOBRE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA O SETOR PÚBLICO 

O CEAF/ MPPI promoveu, de forma híbrida, nos dias 25 e 29 de abril e nos dias 02 

e 06 de maio, o curso “Lei Geral de Proteção de Dados no Setor Público”. A iniciativa foi 

articulada e executada pelo CEAF com apoio da Associação Piauiense do Ministério 

Público. A capacitação foi ministrada pela Prof. Dra. Joana de Moraes Souza Machado. 

 

O curso teve, nesse contexto, a finalidade de capacitar integrantes do MPPI sobre 

os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil no âmbito do 

serviço público, mitigando as possibilidades de ocorrência de incidentes de segurança. 

 

 

                                             

6.5  MAIO 

 

SEMINÁRIO” O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOCOMPOSITIVO E 

RESTAURATIVO”. 
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O seminário “O Papel do Ministério Público Autocompositivo e Restaurativo” foi 

realizado, virtualmente, no dia 09 de maio, como o objetivo de debater o papel do Ministério 

Público no desenvolvimento de práticas autocompositivas e restaurativas.  

A programação do seminário contou com duas palestras. A primeira abordou o 

tema “Resolutividade, autocomposição e transformação de conflitos no Ministério Público” 

e foi ministrada pela Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, Melissa 

Sanchez Ita, integrante do NUPIA (Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição). 

A segunda palestra teve como ministrantes o Promotor de Justiça do Ministério 

Público do Paraná Willian Lira de Souza e a Procuradora de Justiça Samia Saad Galloti 

Bonavides, integrantes do NUPIA paranaense. A exposição dos dois abordou o tema: “O 

que a Justiça Restaurativa tem a oferecer ao Ministério Público?” 

 

                        

 

 

 

CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA DA ESCUTA 

ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E/OU TESTEMUNHAS 

DE VIOLÊNCIA 

 

A pedido da Coordenadora do CAODIJ, Joselisse Nunes de Carvalho Costa, as 

servidoras do MPPI Maria Luísa da Silva Lima - Assistente Social do MPPI, Núbia de Caldas 

Pereira Brito - Assistente Social do MPP e Liandra Soares Nogueira – Psicóloga do 

Ministério Público do Estado do Piauí participaram de capacitação on-line sobre o Processo 

de Entrevista da Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes vítimas e/ou 

testemunhas de violência, a qual ocorreu nos dias 9 a 11 de maio de 2022. 

Destacamos que o Projeto Acolher, que faz parte do Programa Infância e 

Juventude protegida, tem como um dos objetivos a capacitação em escuta especializada 

para a rede de proteção, com a finalidade de se concretizar a implementação da escuta 

especializada, conforme previsto na Lei 13.431/2017 e decreto regulamentador. 
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6.6 JUNHO  

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO (TEORIA E PRÁTICA) 

 

Nos dias 21 a 24 de Junho de 2022, aconteceu o curso on-line e ao vivo de 

capacitação e atualização de Pregoeiro, como carga horária de 20 (vinte) horas, com o 

intuito de promover o aperfeiçoamento e a atualização de 03 (três) servidores do Ministério 

Público do Estado do Piauí, através da metodologia de participação em cursos teóricos, com 

aplicação de aula dialogada e estudo de casos, e, no caso do curso de pregão, simulação 

de utilização do Portal de Compras Governamentais do Governo Federal. 

 

GESTÃO DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - TERESINA 

2022  

               O CEAF e a Corregedoria-Geral do MPPI promoveram, no dia 24 de maio, nos 

turnos manhã e tarde, a Oficina de Gestão de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e 

Criminais em Teresina, voltada aos promotores de Justiça empossados recentemente.  

A formação fez parte do processo de vitaliciamento desses novos integrantes do 

MP do Piauí. A abertura da oficina foi feita pelos procuradores de Justiça Fernando Melo 

Ferro Gomes, diretor do CEAF/ MPPI, e Luís Francisco Ribeiro, Corregedor-Geral do MPPI. 

A Coordenadora Pedagógica do CEAF/MPPI, Viviane Magalhães, deu as boas-vindas aos 

participantes. 

Participaram como ministrantes o Coordenador do CACOP e Promotor de Justiça 

do MPPI Plínio Fabricio de Carvalho Fontes, o Coordenador do GAECO e Promotor de 

Justiça do MPPI Cláudio Roberto Pereira Soeiro e o Analista Ministerial do MPPI, lotado no 

GAECO, Gerson Mesquita de Brito. 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES – MÓDULO 

AUTOCONHECIMENTO 

 

               Os encontros do Programa de Desenvolvimento de Líderes do Ministério Público 

do Piauí – PDL/MPPI iniciaram no dia 27 de junho. A aula inaugural do programa teve 04 

(quatro) horas de duração, foi conduzida pela psicóloga organizacional Gabriela Mesquita 

e abordou a temática “Autoconhecimento”. 

               Esse primeiro módulo partiu do autoconhecimento e da expansão da perspectiva 

da liderança para, então, focar em táticas para obter o melhor desempenho da equipe. O 
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intuito foi proporcionar uma transição comportamental, fazendo com que o líder entenda e 

vivencie seu papel. 

 

 

 

NOVO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 

NA FORMA IN 05/MP/2017   

Durante o período de 27 de junho a 01 de julho, ocorreu o curso de formação e 

atualização de pregoeiro (teoria e prática), com atualização em todos os atos normativos, 

curso novo modelo de gestão e fiscalização de contratos de terceirização na forma IN 

05/MP/2017, incluindo as inovações da nova lei de L.C e C.A nº 14.133/2021 e curso de 

sanções administrativas nas contratações públicas C.A nº 14.133/2021. 

A capacitação, que foi realizada de forma on-line e ao vivo, foi direcionada a 07 

(sete) servidores do MPPI que atuam na condução de procedimentos licitatórios, bem como 

no acompanhamento da execução de contratos deles decorrentes, de acordo com os novos 

parâmetros estabelecidos na mencionada inovação legislativa. 

 

OFICINA PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - REGIONAL 

CORRENTE 

Nos dias 30 de junho e 01 de julho, foi realizada a Oficina Regional de 

Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais na regional Corrente, a qual abrangeu as 

comarcas de Avelino Lopes, Bom Jesus, Cristino Castro, Gilbués e Parnaguá. 

Mais de vinte membros e servidores com atuação na regional participaram da 

capacitação. O objetivo das oficinas regionais é possibilitar a padronização dos trâmites e 

atos processuais, para que a atuação ministerial se torne mais ágil e resolutiva. 
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As palestras foram ministradas no Fórum de Corrente, pelos coordenadores do 

CACOP, Plínio Fontes, e do CAOCRIM, Luciano Ramos, e ainda pela Promotora de Justiça 

Gilvânia Viana, titular da 2ª PJ de Corrente. Também estava presente o titular da 1ª PJ de 

Corrente, Luciano Lopes Sales. 

 

 

 

 

 

6.7 JULHO  

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES – MÓDULO “O LÍDER ENQUANTO 

GESTOR DE PESSOAS”  

O curso “O líder enquanto gestor de pessoas”, que contou com a carga horária de 

16 (dezesseis) horas e que ocorreu nos dias 11 e 25 de julho e 08 de agosto, integrou o 

Programa de Desenvolvimento de Líderes – PDL. A capacitação foi realizada em sala de 

aula do CEAF e foi ministrada pela psicóloga organizacional Larissa Milhomem, profissional 

contratada pelo MPPI, através de processo licitatório. 
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O treinamento ocorreu com o intuito de desenvolver as  habilidades de liderança 

e de proporconar aptidão à tomada de decisões organizacionais satisfatórias a todos os 

participantes da qualificação. 

 

 

CURSO “PSICOLOGIA JURÍDICA E LAUDOS PERICIAIS” 

 

Atendendo a pedido da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, foi 

concedido o curso “Psicologia Jurídica e Laudos Periciais” para 03 (três) psicólogas do 

MPPI, com o intuito de capacitá-las para a realização de perícias e avaliações psicológicas 

no contexto jurídico e a elaboração de seus respectivos documentos técnicos. 

O curso, com carga-horária de 40 (quarenta) horas, acontece na modalidade on-

line, com aulas gravadas e material complementar de apoio. O acesso à capacitação 

estará disponível durante o período de 14.07.22 a 15.03.23. 

 

OFICINA DE ATUAÇÃO E RELATÓRIOS DA CORREGEDORIA 

 

            A oficina ministrada pela Promotora Corregedora Auxiliar Ana Isabel de Alencar 

Mota Dias e teve a duração de 04 (quatro) horas, no dia 15 de julho de 2022. 

A capacitação teve o objetivo de informar membros em vitaliciamento sobre o 

correto procedimento de preenchimento de relatórios enviados à Corregedoria Geral do 

MPPi, bem como padrões de realização de correição interna e organização administrativa 

de uma Promotoria de Justiça. 
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6.8  AGOSTO 

 

CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL  

 

O curso “Redação Oficial” foi ministrado por professor contratado através do 

SENAC, empresa vencedora do processo licitatório. A capacitação ocorreu remotamente e 

contou com a carga horária de 40 (quarenta) horas, que foram distribuídas em 20 (vinte) 

encontros, ocorridos no período de 02 de agosto a 18 de novembro. 

                      

O objetivo da qualificação foi a capacitação dos integrantes do MPPI para a 

adequada leitura e interpretação de um texto, na condição de receptor ou destinatário. E, 

principalmente, para a adequada redação e produção de textos técnicos, na condição de 

emissor ou remetente.  

 

     CURSO “E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS” 

 

Em atendimento à solicitação da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, o 

Mininstério Público do Piauí concedeu, no mês de agosto, curso on- line, com a carga-

horária de 16 (dezesseis) horas, com a temática “E_SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS” 

para 15 (quinze) servidores do MPPI lotados nesse setor e que atuem no envio de 

informações do e_social junto aos seguintes órgãos: receita federal do brasil - RFB, caixa 

econômica federal - CEF, INSS e ministério do trabalho e previdência. Com a capacitação, 

se espera que as atribuições de prestação das informações exigidas em lei sejam realizados 

com maior segurança, rapidez e confiabilidade. 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES - MÓDULO “INOVAÇÃO: COMO 

INOVAR NOS PROCESSOS DE TRABALHO E DE PESSOAS”  

 

O Curso presencial “INOVAÇÃO – Como inovar nos processos de trabalho e de 

pessoas” ocorreu em sala de aula do CEAF e contou com a carga horária de 12 (horas), 

que foram distribuídas em 03 (três) encontros, os quais aconteceram nos dias 22 e 05 de 

agosto e no dia 19 de setembro. 

A capacitação foi ministrada pela professora e administradora contratada pelo 

MPPI, Jannayna Pereira Tavares, e compôs uma das etapas do Programa de 

Desenvolvimento de Líderes. Dentre os assuntos abordados no conteúdo programático, 

destacamos: principais barreiras à inovação no serviço público e como superá-las, 

competências de inovação para o setor público e lideranças inovadoras. 
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O PAPEL DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA 

IMPLANTAÇÃO DA ESCUTA ESPECIALIZADA 

 

O Centro de Apoio Operacional de Defesa da infância e Juventude (CAODIJ), em 

parceria com o CEAF, realizou presencialmente, na cidade de Corrente, no dia 23 de 

agosto, a oficina “O papel da rede de proteção da criança e do adolescente na implantação 

da escuta especializada”. O treinamento, que foi destinado aos integrantes do Ministério 

Público do Piauí e ao público externo em geral, ocorreu com a carga horária de 03 (três) 

horas. 

A capacitação abordou os principais pontos da Lei 13.431/2017 e do Decreto n° 

19.603/2019, bem como o funcionamento do Programa Infância e Juventude Protegida. Ao 

final, os participantes produziram um material com conteúdo sobre o tema proposto. 

 

 

 

 

                                         

 OFICINA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NOS MUNICÍPIOS 
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A oficina “Gestão da Assistência Farmacêutica nos Municípios” ocorreu 

presencialmente, no dia 23 de agosto, na cidade de Corrente e contou com a carga horária 

de 07 (sete) horas. 

A capacitação representou a execução de ação prevista no Projeto “MPPI na 

Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica”, que integra do Plano Geral de Atuação do 

MPPI, biênio 2022-2023. Maria Veloso Soares, Danillo Santos Guimarães Moura e Jean de 

Sousa Batista participaram como ministrantes. 

 

 

OFICINA REDE DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

POLOS REGIONAIS 

 

A oficina “Rede de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor - POLOS 

REGIONAIS”, iniciativa do PROCON/MPPI, ocorreu nos dias 23 e 24 de agosto, na cidade 

de Corrente. A capacitação teve a duração de 10 (dez) horas e participaram como 

ministrantes: Procurador-Geral de Justiça do MPPI Cleandro Alves de Moura, Assessora 

Especial de Planejamento e Gestão Denise Costa Aguiar, Promotora de Justiça Gilvania 

Alves Viana e os servidores do PROCON Edivar Cruz Carvalho e Ricardo Alves Mendes de 

Moura. 

Com o intuito de suprir o diagnóstico de baixa resolutividade e de falta de 

uniformização da atividade extrajudicial do Ministério Público do Estado do Piauí no Eixo – 

Consumidor, realizou-se a capacitação com o objetivo de qualificar membros e servidores, 

especialmente quanto à gestão dos procedimentos extrajudiciais, seguindo o rito do Ato 

Conjunto/Procon nº 04/2020, que regulamenta o Processo Administrativo Sancionatório no 

âmbito da Rede Procon. 

 

 

 

MINICURSO ATUALIZAÇÃO EM DIREITO ELEITORAL 
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  Membros do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) participaram, nos dias 

26 de agosto e 09 de setembro, do curso sobre Atualização em Direito Eleitoral. O conteúdo 

programático foi apresentado em 08 (oito) horas e abordou diversos tópicos, dentre as quais 

destacamos: Ilícitos eleitorais cíveis, estudo de casos e a atuação do Promotor de Justiça 

nas eleições. 

O primeiro módulo foi ministrado pelo Promotor de Justiça do MPPI Sinobilino 

Pinheiro, que abordou informações sobre os ilícitos eleitorais cíveis. O segundo módulo foi 

apresentado pela Corregedora a Auxiliar do MPPI Ana Isabel de Alencar Mota Dias e pelo 

Promotor de Justiça do MPPI Paulo Rubens Parente Rebouças, em que destacaram  

aspectos gerais da atuação do Promotor de Justiça nas eleições. 

 

 

 

6.9 SETEMBRO 

 

OFICINA PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS -REGIONAIS 

CAMPO MAIOR E PIRIPIRI 

Nos dias 01 e 02 de setembro, o Ministério Público do Piauí, por meio do Centro 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e dos Centro de Apoio Operacional de 

Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) e às Promotorias de 

Justiça Criminais (CAOCRIM), realizou mais uma Oficina de Procedimentos Extrajudiciais 

Cíveis e Criminais, para as regionais de Campo Maior e Piripiri. A capacitação foi realizada 

em Piripiri. 



30 
 

   
 

 

 

Nessa edição, foram capacitados mais de 50 integrantes, dentre membros, 

servidores e estagiários lotados em 12 comarcas diferentes. O objetivo das oficinas 

regionais é possibilitar a padronização dos trâmites e atos processuais, para que a atuação 

ministerial se torne mais ágil e resolutiva. 

 

                

 

Na oportunidade, os promotores de Justiça Maurício Gomes, Fabrícia Barbosa, 

Cláudio Soeiro, Plínio Fontes e Luciano Ramos, além do analista ministerial Gerson 

Mesquita, palestraram. 
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CURSO ATENDIMENTO DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

A capacitação sobre atendimento de qualidade no serviço público para servidores 

e colaboradores do Ministério Público do Piauí aconteceu nos dias 16, 23 de setembro e 07 

e 14 de outubro, em sala de aula do CEAF. 

O curso, que contou com  carga-horária de 16 (dezesseis) horas, foi direcionado 

a 30 (trinta) integrantes do MPPI, os quais foram habilitados em práticas que proporcionam 

uma comunicação e um atendimento interno e externo eficientes.  A capacitação foi 

ministrada pela psicóloga Marissol Lopes Soares.  

 

 

 

 

 

WORKSHOP VISITAS TÉCNICAS DO MPPI ÀS UNIDADES POLICIAIS: ASPECTOS 

PRÁTICOS E DIRETRIZES DE ATUAÇÃO 

O Workshop “Visitas técnicas do MPPI às unidades policiais: aspectos práticos e 

diretrizes de atuação” ocorreu, no formato híbrido, no dia 23 de setembro, no auditório da 

sede leste do MPPI. 

A formação foi articulada por meio da Corregedoria-Geral do MPPI e do Grupo de 

Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP/MPPI), com apoio do 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). O objetivo foi proporcionar a 

máxima efetividade às inspeções ordinárias realizadas nas unidades policiais, que seriam 

realizadas nos meses de outubro e novembro de 2022. 
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Essa oficina deu cumprimento à segunda etapa do projeto “MPPI Sempre 

Presente na Defesa da Segurança Pública”, de iniciativa do GACEP, órgão ministerial que 

elaborou em conjunto com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais 

(CAOCRIM), o “Tutorial para Visitas Técnicas às Unidades da Polícia Civil”. Esse 

documento apresenta o fluxo procedimental a ser adotado, no âmbito do MPPI para as 

providências prévias, concomitantes e ulteriores à realização das visitas técnicas às 

unidades policiais do estado do Piauí, nos termos da Resolução do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) nº 20/2007. 

 

 

A Promotora Corregedora auxiliar Ana Isabel Dias e a Promotora de Justiça e 

Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial 

(GACEP/MPPI) Fabrícia Barbosa de Oliveira participaram como ministrantes do Workshop. 
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6.10 OUTUBRO  

 

PLANEJAMENTO E FOCO PARA RESULTADOS (PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES) 

 

Em alinhamento ao objetivo principal do PDL, o módulo “PLANEJAMENTO E 

FOCO PARA RESULTADO” proporcionou ferramentas que contribuirão para o 

desenvolvimento e aprimoramento das competências de liderança, o que repercutirá na 

promoção da gestão por competências e uma melhor qualidade de vida no trabalho. 

O minicurso foi ministrado pelo mentor de empreendedores e servidor do MPPI 

Carlos Eduardo Mendes Barros e ocorreu no dia 04 de outubro, em sala de aula do CEAF. 

Na oportunidade, foi destacada a importância de o líder realizar um eficiente planejamento 

da distribuição das tarefas da equipe, estimular o comprometimento e manter o foco no 

ecossistema geral no qual a empresa ou organização atua. 
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PALESTRA JUSTIÇA RESTAURATIVA E APOIO ÀS VÍTIMAS 

 O webinar “Justiça Restaurativa e Apoio às Vítimas” ocorreu virtualmente, através 

da plataforma Microsoft Teams, no dia 14 de outubro de 2022. Foi promovido pelo Ministério 

Público do Piauí, por meio do seu Núcleo de Práticas Autocompositivas e Restaurativas 

(NUPAR), em parceria com o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crime (NAVI) e o Centro 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). 

O evento ocorreu com o objetivo de formar e estimular o aperfeiçoamento da 

atuação de membros e servidores do MPPI no atendimento às vítimas de crimes sob a 

perspectiva das práticas auto compositivas e restaurativas.  

As palestras foram ministradas pelo juiz e Coordenador do Núcleo de Justiça 

Restaurativa e do Comitê Institucional de Justiça Restaurativa do TJPI Georges Melo e pela 

Promotora de Justiça do MPPE e Coordenadora do Centro de Apoio a Atuação Criminal – 

CAO Criminal, do MPPE Ângela Márcia Freitas da Cruz. 

              

 

 

CURSO EXCEL – BÁSICO AO AVANÇADO 

 

               O curso “Excel – básico ao avançado” se iniciou no mês de outubro e foi realizado 

pela empresa contratada pelo MPPI Hastag Treinamentos LTDA. A capacitação ocorreu 

remotamente e os acessos vitalícios foram distribuídos para 12 (doze) servidores das 

Coordenadorias de Contabilidade e Finanças (CCF) e de Licitações e Contratos 

(CLC) desta Instituição. A capacitação apresentou um conteúdo desde o nível básico, para 

iniciantes, até o nível avançado, com disponibilidade de acesso sempre atualizado. 

 

 

CURSO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

               O curso na área de licitações e contratos administrativos contabilizou 48 (quarenta 
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e oito) horas, foi ministrado por empresa contratada pelo MPPI e ofertado a 30 (trinta) 

servidores do Órgão, nos meses de outubro e novembro. As aulas aconteceram 

presencialmente, em formato de oficinas, e foram conduzidas pelo professor Sandro 

Bernardes. 

 

 

 6.11  NOVEMBRO 

GESTÃO DO TEMPO (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES) 

O módulo “Gestão do Tempo” do Programa de Desenvolvimento de Líderes 

ocorreu no dia 04 de novembro, em sala de aula do CEAF, e foi ministrado pela Promotora 

de Justiça Cleia Cristina Pereira Januário Fernandes. 

O conteúdo programático do minicurso abordou o desenvolvimento de 

competências necessárias para a superação das dificuldades de desenvolvimento do 

aspecto comportamental, no que tange ao acompanhamento e aprimoramento de suas 

equipes para o enfrentamento do desafio de gerir o tempo para serem mais produtivos, 

reduzirem o absenteísmo e garantirem mais qualidade de vida.  

 

 

 

DIÁLOGO COM O OUVIDOR 

Foi realizado, no dia 04 de novembro, no auditório da sede leste do MPPI, o 

evento híbrido “Diálogo com o ouvidor”. A capacitação foi organizada por meio de parceria 

entre a Ouvidoria/ MPPI, o CEAF/ MPPI e a Associação Piauiense de Municípios (APPM). 

As palestras compõem o projeto “Diálogo Com O Ouvidor” e tem o objetivo de 

fortalecer o atendimento ao cidadão. Na oportunidade, participaram membros e servidores 
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do MPPI, além dos representantes dos municípios piauienses que aderiram ao projeto e 

implantaram ouvidorias em suas regiões. 

A Ouvidora Geral do MPPI, a Procuradora de Justiça Teresinha Borges; os 

promotores de Justiça Nivaldo Ribeiro e Sinobilino Pinheiro e o Auditor Federal de Finanças 

e Controle da Controladoria Geral da União, José Maria Gomes, apresentaram ao público 

presente informações diversas acerca do papel do MPPI na implementação das ouvidorias; 

além da parceria entre o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e a 

Ouvidoria e do “Sistema Fala.Br”. 

 

 

OFICINA DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - REGIONAIS 

FLORIANO E OEIRAS  

Os Centros de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do 

Patrimônio Público (CACOP) e às Promotorias de Justiça Criminais (CAOCRIM) do MPPI 

realizaram a sétima Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais 

nos dias 08 e 09 de novembro. Essa edição ocorreu na cidade de Floriano e contemplou 

essa regional e a de Oeiras. 

 

As palestras foram ministradas na sede das Promotorias de Justiça de Floriano 

pelos coordenadores do CACOP, Plínio Fontes, do CAOCRIM, Luciano Ramos, do GAECO, 
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Cláudio Soeiro, e do GACEP, Fabrícia Barbosa, além do Promotor de Justiça Sinobilino 

Pinheiro e do analista ministerial do GAECO Gerson Mesquita. 

 

 

 

 

Na ocasião, em torno de 50 (cinquenta) integrantes do órgão assistiram a palestras 

e tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e compartilhar experiências. O projeto integrou o 

Plano Geral de Atuação Finalística do MPPI e foi executado com a parceria e o apoio do 

CEAF. 

 

CURSO A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO POR MEIO DO SIMBA E DO SISBAJUD: 

UM NOVO PROCEDIMENTO 

 

O Curso "SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias" 

propiciou o compartilhamento de lições sobre a elaboração de peça cautelar de quebra de 

sigilo bancário e quesitações para relatório de análise técnica. 

A capacitação foi direcionada a membros e servidores do MPPI e objetivou torna-

los aptos para à produção de peças jurídicas voltadas à operacionalização da quebra de 
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sigilo bancário por meio do SIMBA, bem como na formulação de quesitos a serem 

respondidos pelo LAB-LD MPPI quando da análise das informações recebidas das 

instituições financeiras. 

O minicurso ocorreu no dia 18 de novembro, em sala de aula do CEAF e foi 

ministrado pelo servidor do MPPI lotado no GAECO Gerson Mesquita de Brito. 

 

CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ – NOVEMBRO AZUL – PICOS  

 

O evento Círculo de Construção de Paz ocorreu presencialmente na cidade de 

Picos e foi direcionado aos servidores do sexo masculino da sede das Promotorias de 

Justiça dessa cidade, em alusão ao “Novembro Azul”.  

A qualificação foi conduzida pelos facilitadoras Romana Leite Vieira Lima 

(Promotora de Justiça do MPPI) e José Oeirense Paes Landim Filho (Assessor de 

Promotoria). 

 

REDE DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POLOS 

REGIONAIS  

 

               A oficina promoveu a uniformização da atividade extrajudicial do Ministério Público 

do Estado do Piauí, no eixo consumidor, através da qualificação de membros e servidores 

nessa área de atuação. 

               A capacitação abordou a gestão dos procedimentos extrajudiciais,  de acordo com 

o  estabelecido no Ato PGJ nº 1.214/2022 (Art. 3-A), o qual instituiu o Procedimento 

Extrajudicial Eletrônico no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, e no Ato 

Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020, que criou a Rede de Promotorias de Justiça de Defesa 

do Consumidor e estabeleceu as normas gerais do exercício do poder de polícia e de 

aplicação das sanções administrativas pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí (PROCON/MPPI). 

O aperfeiçoamento, que ocorreu no dia 21 de novembro, na cidade de Piripiri, foi 

conduzido pelo Coordenador-Geral do Procon/MPPI  Nivaldo Ribeiro, pela Assessora 

Especial de Planejamento e Gestão e Presidente da Junta Recursal do Procon/MPPI Denise 

Costa Aguiar e pelo titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia Carlos Rogério Bezerra 

da Silva. 
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UTILIZAÇÃO DO HÓRUS NO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA (PRESENCIAL EM PIRIPIRI) 

 

A Oficina “Utilização do HÓRUS no Componente Básico da AF” ocorreu em 

atendimento à previsão do Projeto “MPPI na Garantia do Direito à Assistência 

Farmacêutica”, que integra do Plano Geral de Atuação do MPPI, biênio 2022-2023”. 

A capacitação ocorreu, presencialmente, no dia 22 de novembro, na cidade de 

Pirirpiri-PI e foi conduzida pelo delegado do Conselho Regional de Farmácia do Piauí – 

CRF/PI Danilo Santos Guimarães Moura. 

 

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NOS MUNICÍPIOS (PRESENCIAL EM 

PIRIPIRI) 

 

A oficina ocorreu, presencialmente, no dia 22 de novembro, na cidade de Piripiri e 

foi conduzida pela Coordenadora do CAODS/MPPI Karla Daniela F. Maia Carvalho, pela 

Nutricionista Administradora Hospitalar, Gerente de Controle de Serviços e Produtos da 

Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado Maria Veloso Soares, pelo Farmacêutico da 

SESAPI/Comissão de Assistência Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do 

Piauí Náiguel Castelo Branco Silva, pela Diretora da Unidade de Assistência Farmacêutica 

do Estado – DUAF/SESAPI Wanda de França Avelino e pela Coordenadora do Componente 

Especializado da DUAF Karícia Lima de Freitas Bonfim. 

A capacitação foi proposta com o objetivo de capacitar os técnicos que atuam nos 

serviços de assistência farmacêutica e vigilâncias sanitárias dos municípios alvos do Projeto 

“MPPI na Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica”. 

 

 

A ESCUTA ESPECIALIZADA E O PAPEL DA REDE DE PROTEÇÃO (PRESENCIAL EM 

PIRIPIRI) 

 

A palestra “A Escuta Especializada e o Papel da Rede de Proteção”, que ocorreu  

no dia 22 de novembro, em Piriíri, foi conduzida pela Coordenadora do CAODIJ Joselisse 

Nunes de Carvalho Costa. 

A capacitação foi realizada com o  o intuito de  sensibilizar os integrantes do 

Sistema de Garantia de Direitos para a implantação da escuta especializada nos 

municípios, em conformidade com o Programa Infância e Juventude Protegida e o Projeto 

Acolher: capacitação em escuta especializada, no bojo da atividade MPPI por todo o Piauí, 
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da Procuradoria- Geral de Justiça. 

 

COMUNICAÇÃO ASSERTIVA (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES) 

 

O fechamento do Programa de Desenvolvimento de Líderes se deu através do 

minicurso “Comunicação Assertiva”, o qual foi ministrado, no dia 28 de novembro, em sala 

de aula do CEAF, pela promotora do MPPI Itanieli Rotondo Sá. 

O conteúdo programático abordou elementos da comunicação, comunicação 

verbal e não verbal, barreiras à comunicação e tipos de comunicação. A capacitação foi 

realizada com o objetivo de proporcionar ferramentas para uma comunicação efetiva, 

contribuindo, assim, para um melhor desempenho e desenvolvimento de líderes. 
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7.  CURSOS EM EAD 2022- PLATAFORMA MOODLE  

O CEAF conta com as seguintes capacitações disponíveis para novas 

matrículas em sua plataforma de cursos remotos, sendo os 03 (três) primeiros lançados 

no ano de 2022: 

 

SUPRIMENTO DE FUNDOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

O curso “Suprimento de fundos no âmbito do Ministério Público” possui a carga-

horária de 02 (duas) horas-aula e é ministrado pelos seguintes servidores do MPPI que 

possuem expertise na temática: Francisco Mariano Araujo Filho, Denis Rodrigues de Lima 

e Marcilio de Oliveira Silva. 

 

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM COMBUSTÍVEIS - ATIVIDADES REGULADAS PELA 

ANP  

O conteúdo programático do curso “Ações de fiscalização em combustíveis - 

Atividades reguladas pela ANP” conta com 30 (trinta) horas-aula e os membros, servidores 

e estagiários do MPPI compõem seu público-alvo. 

   O aperfeiçoamento tem o objetivo de capacitar os agentes conveniados do 

MPPI/PROCON para atuarem nas ações fiscais em parceria com a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.  

  O treinamento é ministrado pelo especialista em regulação de petróleo e derivados 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Cleber Ribeiro da Silva 

Costa, pelo especialista em Regulação de Derivados de Petróleo - ERPD da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Noel Moreira Santos e pelo 

especialista em Regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis Vanjoaldo dos Reis Lopes Neto. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR 

O curso “Noções básicas de Direito do Consumidor” conta com a carga horária de 

05 (cinco) horas e é direcionado a integrantes de PROCONs municipais e outros agentes 

que trabalham com proteção e defesa do consumidor. 

O conteúdo programático da capacitação aborda os artigos 1 a 60 do Código de 

Defesa do Consumidor e é ministrado pelos servidores do PROCON/MPPI Edivar Cruz 

Carvalho e Ricardo Alves Mendes de Moura. 

  

 

 

AUTOCOMPOSIÇÃO E NEGOCIAÇÃO APLICADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O curso “Autocomposição e Negociação aplicada ao Ministério Público” possui a 

carga-horária de 40 (quarenta) horas, é fruto de parceria entre MPPI e MPRN e é ministrado 

pelo Prof. Esp. Anderson Quirino Oliveira de Lima. 

O Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP publicou em dezembro de 

2014 a Resolução nº 118, que fomenta o desenvolvimento da Política Nacional de 

Autocomposição nos Ministérios Públicos brasileiros, especialmente com a criação dos 

Núcleos Permanentes de Incentivo à Autocomposição. Assim, justifica-se esta formação 

continuada, que se utiliza da educação à distância para, horizontalmente, difundir os 

conhecimentos introdutórios relativos aos métodos de solução consensual de conflitos para 

os integrantes do Ministério Público. 
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PROCESSO SANCIONATÓRIO E CÁLCULO DE APLICAÇÃO DE MULTA NO ÂMBITO 

DOS PROCONS  

O curso “PROCESSO SANCIONATÓRIO E CÁLCULO DE APLICAÇÃO DE 

MULTA NO ÂMBITO DOS PROCONS” possui a carga-horária de 30 (trinta) horas e é 

direcionado a servidores e colaboradores de PROCONs municipais, com o intuito de 

incremento da sua capacidade punitivo-pedagógica e de arrecadação dos fundos 

municipais e estadual de defesa do consumidor. 

A capacitação é ministrada pelos servidores do MPPI Edivar Cruz Carvalho, 

Ricardo Alves Mendes, Ítalo Garcia Araújo Nogueira e Denis Rodrigues de Lima. 
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SIMP 3  

O objetivo do curso é a apresentação dos recursos do SIMP3, com o intuito de 

que todos os integrantes do MPPI possam estar alinhados com a nova versão do Sistema, 

uma vez que houve mudança em relação à versão anterior do SIMP. 

A capacitação conta com a carga-horária de 10 (dez) horas e é ministrada por 

Breno Reis do Nascimento e José Magno Leal Silva, ambos servidores do MPPI lotados na 

coordenação de Tecnologia e Informação. 

 

ESCUTA ESPECIALIZADA PARA A REDE DE PROTEÇÃO 

O curso “Escuta Especializada para a Rede de Proteção”visa a compreensão da 

escuta especializada nos moldes da Lei 13.431/2017 e do Decreto nº 9.603/18 e a 

operacionalização de sua implementação no município. 

A capacitação possui a carga-horária de 18 (dezoito) horas e é destinada a 

agentes internos e externos do Ministério Público do Estado do Piauí. São ministrantes 

deste aperfeiçoamento: as promotoras de justiça do MPPI Joselisse Nunes de Carvalho 

Costa, Itanieli Rotondo Sá e Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins e o serviodor do MPPI 

José Claudeir Batista Alcântara. 

 

 

INTRODUÇÃO AO MICROSOFT TEAMS  

O curso “Introdução ao Microsoft Teams” conta com 08 (oito) horas-aula, que são 

ministradas pela servidora do MPPI lotada na coordenação de Tecnologia e Informação 

Anne Carolinne Carvalho Galdino, e é direcionado ao público interno do MPPI. 
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Microsoft Teams foi implantado em 2019 no Ministério Público do Piauí. Em 2020, 

com a chegada da pandemia decorrente do Covid-19 e a implantação do trabalho remoto, 

essa ferramenta tornou-se o principal meio de comunicação e reunião entre as equipes. 

Porém, apesar da ampla utilização, muitos usuários ainda possuem dificuldades no 

manuseio do aplicativo, o que justificou a necessidade da capacitação. 

 

 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA  

O curso “Comunicação Não Violenta” foi elaborado e executado pelo CEAF/MPRN 

e cedido a este CEAF, em colaboração. O aperfeiçoamento, que conta com a carga-horária 

de 30 (trinta) horas/aula, é ministrado pelo Doutor em filosofia Marcelo Pelizzoli e é 

direcionado a membros, servidores e estagiários do MPPI. 

A comunicação não violenta tem como base quatro pilares que, quando colocados 

em prática, têm o poder de mudar as relações entre as pessoas, gerar um ambiente interno 

de trabalho mais agradável e proporcionar maior produtividade. Assim, a capacitação tem 

o objetivo de disseminar conhecimentos, habilidades e atitudes que incentivem a motivação 

para o trabalho e a resolução saudável dos conflitos. 
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          MANUAL PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA COM ATUAÇÃO NA DEFESA 

DO CONSUMIDOR  

O treinamento “Manual para promotorias de justiça com atuação na defesa do 

consumidor” possui carga-horária de 24 (vinte e quatro) horas, é destinado a membros, 

servidores e estagiários do MPPI e é ministrado pelo servidor do PROCON/MPPI Ricardo 

Alves Mendes de Moura. 

A capacitação tem o objetivo de garantir a efetividade da defesa do consumidor 

pelo Ministério Público do Estado do Piauí, seja por facilitar a atuação integrada das 

Promotorias com essa atribuição, seja por proporcionar a uniformização dos procedimentos 

por elas instaurados, conforme estabelece o Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04, de 07 de 

outubro de 2020 com escopo na Lei Complementar Estadual nº 36/2004, Código de Defesa 

do Consumidor e seu respectivo Decreto regulamentador de nº 2.181/97. 

 

 

CONHECER PARA PROTEGER: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS 

TUTELARES  
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As vagas do curso “CONHECER PARA PROTEGER” são direcionadas a 

conselheiros tutelares e demais profissionais com atuação na defesa da criança e do 

adolescente de todo o estado do Piauí. 

A capacitação é fruto de parceria entre o CEAF e o  Centro de Apoio Operacional 

de Defesa da Infância e Juventude – CAODIJ, conta com 40 (quarenta) horas-aula, as quais 

são divididas em 10 (dez) módulos, que são ministrados pelos seguintes profissionais: 

Francisca Sílvia da Silva Reis e Flávia Gomes Cordeiro - Promotoras de Justiça do MPPI, 

Liandra Nogueira e Gabriela Amâncio - psicólogas do MPPI, José Claudeir Batista - 

assessor especial do MPPI, Maria Luísa da Silva Lima - assistente social do MPPI e Natália 

e Silva Azevedo - Procuradora do Trabalho. 
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8. CAPACITAÇÕES ATRAVÉS DE PARCERIAS - CEAF MPPI  e MPSP:  

 

CAPACITAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE AGENTES DE INVESTIGAÇÃO 

 

O Ministério Público de São Paulo, através de intermediação do  CAOCRIM/MPPI 

e do CEAF/MPPI, disponibilizou 05 (cinco) vagas para membros do MPPI para participarem 

da Capacitação para a formação de agentes de investigação. O objetivo do curso é 

proporcionar subsídios para uma atuação ministerial eficaz, através de investigação e 

inteligência do MP que combata a macrocriminalidade e o crime organizado. 

O curso aconteceu na forma on-line e contou com a carga-horária de 30 (trinta) 

horas. 

 

CURSO PRÁTICO PARA ANALISTAS JURÍDICOS 

 

Por articulação do CAOCRIM/MPPI e do CEAF/MPPI, o Ministério Público de São 

Paulo disponibilizou 30 (trinta) vagas para servidores do MPPI realizarem Curso Prático 

para  Analistas Jurídicos, as quais foram destinadas exclusivamente a servidores do quadro 

do MPPI (efetivos ou comissionados), lotados em promotorias de justiça da capital ou do 

interior que tenham atribuições pertinentes ao conteúdo do curso. Dentre as temáticas 

abordadas no conteúdo programático, destacamos: redação jurídica, aplicação de penas, 

tutela coletiva na 2º instância, ferramentas de investigação, registros públicos e inquérito 

civil. 
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9. RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE CONCESSÃO DE BOLSAS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO    EDITAL 01/2022 - CEAF 

 

 

• Maria Luisa da Silva Lima 

• Layla Catarina Bezerra Rodrigues Leônidas 

• Cynthia Prado de Almeida 

 

 

 

• Palloma Cristina Alves dos Santos 

• Raimundo Nogueira Leopoldino Neto 

 

 

• Sidney Feitosa da Silva 

• Jader Gabriel Rocha Patrasana 

• Francisco Mariano Araújo FIlho 
 

 

 

• Gabryela Sotero de Oliveira 

• Rodrigo Castro Lima Silva do Amaral 

• Michele Maria Rodrigues da Silva 

 

 

• Romulo Paulo Cordao 
 

  

 

• Josué Barbosa Amorim de Carvalho 

• Tatielly Paixão Tumaz Sousa 

• Vinícius Morais Sousa 

AUDITORIA, CONTROLADORIA E COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO 
 

COMUNICAÇÃO, MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS 
 

DIREITO AGRÁRIO E GESTÃO DE AGRONEGÓCIO 
 

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL 
 

ABORDAGEM SISTÊMICO NAS ORGANIZAÇÕES E NO DIREITO 
 

ADVOCACIA RECURSAL 
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• Alanna Bruna Paixão de Sousa  

• Durvalino da Silva Barros Neto  

• Franklyn de Sousa Ferraz  

 

 

 

• Eliovane Simony de Araújo Cavalcante  

• Andreonny Alves Messias  

• Redson Duque Coelho  

 

 

• Adryelle Ravena da Silva Pilar  

• Hermano Souto Montenegro Filho  

• Talyne de Carvalho Carneiro  

 

 

• Glécio Paulino Setubal da Cunha e Silva 

• Marcelo Campelo de Barros 

 

 

• Luiz Felipe Lacerda Brasil  

• André Vinícius Batista Rodrigues  

• Rodrigo Roppi de Oliveira 

 

 

 •  

 

 

•  

•  

•  

•  

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
 

DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO 
 

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 
 

DIREITO ELEITORAL 
 

DIREITO IMOBILIÁRIO 
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 •  

 

 

 

• Núbia Rafaelle Matos Teixeira 

 

• Hamabilly Silva Rodrigues 

• Ryanderson Magno Oliveira Rocha 

 

 

 

• Angela Borges de Moura 

• Raimundo Soares do Nascimento Neto 

 

 

 

 

• Brenda Karoline Silva de Sousa 

• Herica Fehrnanda de Queiroz Garcia Tavares da Motta 

• Giovana Lustoza Serafim 
 

 
 

•  

 •  
 

•  

 

 

• Ana Carolina de Araújo Silva 

• Kevin Keslley Rodrigues da Costa 

• Brunna Gabrielle Almeida Fonseca Matos 

 

 
    

GESTÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

DIREITO PÚBLICO 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS COM COACHING 
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10. ENCONTRO COM A LEITURA  

 

Dando continuidade ao Projeto iniciado em 2020, realizamos 10 (dez) edições do 

“Encontro com a Leitura”, oportunizando a membros, servidores e estagiários a 

discussão de obras de literatura brasileira e universal, desenvolvimento pessoal e 

conhecimentos gerais sobre história e cultura.  

Participaram dos encontros, realizados nas modalidades virtual e presencial, 

Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça, Servidores e Estagiários, sempre com 

a participação por meio de perguntas, contribuições e reflexões geradas pela leitura 

conjunta.  

Os nossos 10 (dez) encontros foram mediados pelos seguintes membros e 

servidores: 

 

XVIII Encontro com a Leitura 

• Obra: Torto Arado, de Itamar Vieira Junior; 

•  Mediação: Promotora Ana Isabel Alencar. 

 

 

 

 

XIX Encontro com a Leitura 

• Obra: Para vida toda valer a pena viver, de Ana Claudia Quintana Arantes; 

• Mediação: Servidora Liandra Nogueira. 
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XX Encontro com a Leitura 

 Obra: A revolução dos bichos, de George Orwell;  

Mediação: Promotora Romana Vieira. 

 

 

 

XXI Encontro com a Leitura 

• Obra: Sobre a Mentira, de Santo Agostinho;  

• Mediação: Promotor Gerson Gomes. 
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XXII Encontro com a Leitura 

 Obra: Vidas Secas, de Graciliano Ramos; 

 Mediação: Promotor de Justiça Aposentado Francisco Raulino. 

 

 

 

 

XXIII Encontro com a Leitura 

• Obra: O Futuro da Democracia, de Norberto Bobbio;  

• Mediação: Promotor José William. 
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XXIV Encontro com a Leitura 

• Obra: O Maior Vendedor do Mundo, de OG Mandino;  

• Mediação: Procurador-Geral de Justiça Cleandro Moura. 

 

 

 

 

XXV Encontro com a Leitura 

• Obra: O diário de Anne Frank; 

• Mediação: Servidor Francisco Mariano. 
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XXVI Encontro com a Leitura 

• Obra: Ensaio sobre a lucidez, de José Saramago;  

• Mediação: Promotor de Justiça Aposentado Fernando Santos. 
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XXVII Encontro com a Leitura 

• Obra: O mágico de Oz, de L. Frank Baum e W.W. Denslow;  

• Mediação: Promotora Raquel Galvão. 
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11. RELATÓRIO BIBLIOTECA  

 

A Biblioteca do Ministério Público do Estado do Piauí “Procurador de Justiça 

Waldyr Silva Guimarães”, que é vinculada ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Institucional do Ministério Público do Estado do Piauí, foi criada através do Ato PGJ nº 

525/2015 e seu Regimento Interno aprovado pelo Ato PGJ nº 661/2017. 

O quadro funcional permanente da Biblioteca é composto por uma servidora e 

uma estagiária de Biblioteconomia. Eventualmente, um servidor formado em 

Biblioteconomia presta auxílio na parte técnica e administrativa para o quadro permanente, 

realiza o acompanhamento técnico da estagiária e realiza os procedimentos necessários 

para as compras e licitações da Biblioteca.  

O acervo permanece o mesmo de 2022, sendo composto de 1045 livros, dos 

quais 666 adquiridos através de compra e 379 através de doação. 

A catalogação e registro dos livros são realizados pelo software livre Biblivre e o 

empréstimo é feito manualmente, através de um livro de empréstimos. 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional gerenciou projeto que 

resultará no acesso à Plataforma Jurídica de Pesquisas online JusBrasil PRO, com o 

serviço Doutrina, com a modalidade Pesquisa Avançada, com foco em repositórios de 

jurisprudências dos principais tribunais do Brasil e possibilidade de copiar, de forma 

ilimitada, ementas para citação de jurisprudências disponíveis na plataforma. A contratação 

possibilitará 200 acessos simultâneos, através de usuário e senha, a fim de atender às 

necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI). O objetivo é auxiliar as 

atividades ministeriais de membros e assessores de Promotorias e Procuradorias de Justiça 

do Ministério Público do Estado do Piauí, servindo como uma ferramenta de busca e 

repositório de jurisprudência. 
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12. REVISTA ELETRÔNICA DO MPPI 

 

  II EDIÇÃO DA REVISTA ELETRÔNICA DO MPPI 

 

No dia 27 de maio, em evento comemorativo ao aniversário de 131 anos do 

MPPI, foi publicada a II edição da Revista Eletrônica do MPPI, periódico semestral 

destinado à veiculação de trabalhos científicos sobre temas de interesse e relevância para 

a sociedade e para o Ministério Público. Sua missão é servir à comunidade como um 

instrumento de informação e divulgação científica. 

 

 

 

 

A edição reuniu 16 artigos produzidos por 27 autoras e autores de todo o Brasil, 

incluindo integrantes do MPPI e de outras unidades do Ministério Público brasileiro, 

profissionais e estudantes de diversas áreas. A Revista Eletrônica é multidisciplinar, 

contemplando diversos temas e abordagens. 

 

III EDIÇÃO DA REVISTA ELETRÔNICA DO MPPI 

 

Foi estabelecido o prazo de até o dia 15 de agosto para a submissão de trabalhos 

para a III edição da Revista Eletrônica do MPPI, voltada a tratar de temas ligados aos 
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interesses tutelados pelo MPPI, a revista possui caráter multidisciplinar, permeando áreas 

do Direito e de ciências correlatas. 

Durante a análise e avaliação dos trabalhos, foram considerados aspectos como 

o enquadramento na política editorial, a relevância do assunto e a contribuição para o 

avanço do conhecimento na área de sua temática, além da clareza e o cumprimento dos 

objetivos propostos. Puderam submeter artigos autores com qualquer titulação. 

 

O lançamento dessa III edição da Revista ocorreu no dia 13 de dezembro, 

durante a Semana do MP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

   
 

 

13. PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO E III DE 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

No dia 28 de agosto foram aplicadas as provas referentes ao Processo Seletivo 

para admissão de estagiários de graduação e III de pós-graduação. 

O processo recebeu mais de 1.500 inscrições. Além de Teresina, as provas 

foram aplicadas também nas cidades de Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos e Piripiri. Na 

capital e em Floriano, os candidatos fizeram o exame nos campus do IFPI (Instituto Federal 

do Piauí); nas demais cidades, os testes foram realizados nos campus da Uespi 

(Universidade Estadual do Piauí). 

 

    

 

Puderam concorrer estudantes matriculados nos cursos de graduação em 

Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, 

Comunicação Social – Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da 

Informação. Já as vagas de pós-graduação contemplavam, entre outras, as áreas de 

Comunicação; Auditoria e Controle; Ciências Jurídicas; Documentação, Arquivologia e 

Biblioteconomia; Gestão de Pessoas; Gestão Estratégica; Licitações e Contratos; Material 

e Patrimônio, Engenharia; Arquitetura; Orçamento e Finanças, Contabilidade, Economia e 

Orçamento Público; Qualidade no Serviço Público; Saúde, Pedagogia, Psicologia, 

Residência Médica e Tecnologia da Informação. 

 

 IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MPPI 

 

No dia 04 de dezembro, foi realizado o IV processo seletivo para estagiários de 

pós-graduação do MPPI, através da aplicação de provas objetivas. A comissão 

organizadora, que foi presidida pela Procuradora de Justiça Zélia Saraiva Lima, ficou 
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responsável pela coordenação, organização e aplicação do processo. 

 

 

 

Nesse edital, foram ofertadas vagas para as áreas de Direito e Tecnologia da Informação, 

sendo a primeira com cadastro-reserva para municípios do interior do estado (todas as 

comarcas) e a segunda com cadastro-reserva apenas para Teresina. O estagiário 

contratado receberá Bolsa Auxílio no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e Auxílio 

Transporte no valor de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) por mês e cumprirá carga 

horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, a ser cumprida de acordo com os horários de 

expediente da unidade em que for lotado. 
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14. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE NOVOS MEMBROS EMPOSSADOS NO ANO DE 

2022 

 

 

O CEAF, em parceria com a Corregedoria do MPPI, organizou e executou Curso 

de Adaptação, com carga horária de 78hs/aula, para 04 (quatro) novos Promotores de 

Justiça Substitutos empossados em 1 de abril de 2022. 

O Curso foi realizado do dia 04 de abril a 5 de maio de 2022, e destinou-se à 

adaptação dos membros recém ingressos na carreira do Ministério Público e ao 

aperfeiçoamento dos conhecimentos e habilidades necessários à atuação em áreas 

estratégicas e relevantes para a Instituição. O curso de Adaptação dos membros 

ingressantes na carreira se propõe a apresentar a Instituição aos novos Promotores de 

Justiça, assim como ministrar noções consistentes sobre técnicas eficientes de atuação 

funcional.  
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