1º CONGRESSO TÉCNICO DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA
BELO HORIZONTE, DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2017
USO EXCLUSIVO DA ANPR

FICHA DE INSCRIÇÃO
(FAVOR PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL)

Nº de controle:_______________
Recebida em: ____/_____/2017
Hora: _______h_______min.

NOME COMPLETO:
RG:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

DATA DE NASCIMENTO:

CPF:
MATRÍCULA MPF:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
CIDADE:

BAIRRO:

TELEFONE FIXO:

CEP:
CELULAR:

E-MAIL:
ESTADO QUE ATUA:

CONGRESSO / HOSPEDAGEM (DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2017)

( ) SOMENTE INSCRIÇÃO – SEM HOSPEDAGEM
( ) SGL – com pagamento da diferença de tarifa de R$ 110,00* a diária
( ) DOUBLE – acompanhante com pagamento da diferença de tarifa de
R$ 162,00* a diária
* Estes valores serão aplicados aos associados subsidiados.
( ) DOUBLE - INDICAÇÃO DE COLEGA*:_____________________
______________________________________
* Caso não seja indicado um colega, caberá a ANPR formar as duplas.

TEMAS DE INTERESSE
Nesta primeira edição do Congresso Técnico dos Procuradores da República, a ANPR
convoca todos os seus associados para refletirem sobre aspectos jurídicos da organização da
carreira do Ministério Público Federal.
A ANPR espera que o Congresso produza reflexão sobre os rumos da carreira, identifique
problemas e proponha soluções. A organização dos debates e dos trabalhos será feita em 7 eixos
temáticos: Promoção, Remoção, Remuneração, Lotação e Vagas, Gênero e Família, Atribuições,
Investiduras Precárias. Para cada eixo temático teremos um relator e os trabalhos acontecerão em
três fases.
Na primeira fase os relatores provocarão os colegas a refletirem sobre os problemas que
percebem na carreira, dentro de cada eixo temático. Na segunda fase, os colegas serão instados a
produzir propostas para superação desses problemas. Essas propostas serão compartilhadas com
todos os colegas em debates livres em diversas plataformas. Os relatores compilarão junto às
propostas os argumentos favoráveis e contrários já levantados sobre o tema nas discussões.
Na terceira fase será organizado um caderno de propostas e haverá uma reunião presencial
em Belo Horizonte, em que se travarão os debates em reuniões temáticas e em plenária. As
propostas aprovadas serão encaminhadas a uma comissão de redação que lhes dará o formato
necessário ao seu encaminhamento pela ANPR às instâncias decisórias correspondentes.
Selecione abaixo os principais temas de seu interesse:
(

) Promoção

(

) Remoção

(

) Remuneração e Vantagens

(

) Lotação e Vagas

(

) Gênero e Família

(

) Atribuições

(

) Investiduras Precárias

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO / REEMBOLSO
A ANPR atua como organizadora do Congresso Técnico e contratante de serviços de
terceiros. Na hipótese de cancelamento da hospedagem, o associado ressarcirá as despesas da
ANPR com sua hospedagem se a acomodação não for utilizada por outro associado.

