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EDITAL Nº 04.2020/DDP/DGP, DE 10 DE JANEIRO DE 2020. 

Encontro Nacional para erradicação do trabalho escravo: reforço de parcerias contributivas 

O Diretor de Gestão de Pessoas do MPT - DGP, por intermédio do Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoas - DDP, comunica que estarão abertas, no período 14 a 23 de janeiro 

de 2020, as inscrições para participação no evento “Encontro Nacional para erradicação do 

trabalho escravo: reforço de parcerias contributivas” conforme condições que seguem: 

1. Realização 

Seção de Formação e Capacitação/Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 

DDP/DGP/PGT em parceria com a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

– CONAETE.  

2. Objetivo do evento 

O encontro tem a finalidade de celebrar a existência do dia nacional de erradicação do 

trabalho escravo, 28 de janeiro, e apresentar o fortalecimento das instituições na causa da 

erradicação do trabalho escravo. 

3. Inscrição e período de realização 

As inscrições serão realizadas no período de 14 a 23 de janeiro de 2020, conforme os 

procedimentos descritos no item 6 deste edital.  

O evento está previsto para ocorrer no dia 28 de janeiro de 2020, e terá a carga horária 

de 3h30. 

4. Metodologia 

O evento contará com a participação da Coordenadora Nacional da CONAETE, Dra. Lys 

Sobral Cardoso, dentre outras autoridades como Maurício Fagundes (DETRAE), Dante 

Cassiano Viana (CONATRAE), Ana Carolina Roman (MPF/ANPR), Leonardo Sakamoto 

(Repórter Brasil), Frei Xavier (CPT), além de representantes da OIT, ANAMATRA, 

CONATETRAP/CNMP e CONTAR/CONTAG. 

O encontro será realizado na modalidade presencial, no auditório da Procuradoria Geral 

do Trabalho (2º andar), com carga horária de 3h30, conforme abaixo: 
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Dia 28/01/2020 – das 9h às 12h30 (horário de Brasília) 

5. Público-Alvo  

Essa ação de capacitação é destinada aos membros e servidores do MPT envolvidos e 

interessados no tema, além das instituições, universidades, órgãos e organizações da sociedade 

civil que tenham atuação na matéria do trabalho escravo e tráfico de pessoas. 

6. Procedimentos para inscrição: 

ATENÇÃO: As inscrições deverão ser realizadas conforme orientações abaixo, observando 
a diferença entre o Público Interno (servidor e membro do MPT) e Público Externo ao 
MPT (participantes de demais instituições): 

 

6.1. Para Público interno – membros e servidores do MPT: 

1º Passo: Acessar o Portal EAD MPT: https://ead.mpt.mp.br; 

2º Passo: Clicar em “Acessar” (no canto superior direito da página)  e preencher os 

campos de Identificação de usuário (nome.sobrenome) e Senha (senha do contracheque) para 

realizar o login; 

 

3º Passo: Clicar em “Cursos” (na área superior da tela) e selecionar o evento “Encontro Nacional 

para erradicação do trabalho escravo: reforço de parcerias contributivas” ; 

4º Passo: Preencher os dados solicitados e clicar em “Inscrever-me”; 
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5º Passo (SOMENTE PARA SERVIDORES): Acessar 

https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/login , no PGEA 20.02.0001.0000206/2020-73, e 

peticionar a sua DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (conforme as orientações do Anexo I), 

impreterivelmente, até o dia 23 de janeiro de 2020. ATENÇÃO!  Não serão consideradas as 

declarações enviadas por meio diverso. 

6º Passo: Aguardar a confirmação da inscrição por e-mail institucional até o dia 27 de janeiro de 

2020. 

6.2. Para o Público Externo ao MPT (participantes de outras instituições): 

1º Passo: Acessar o Portal EAD MPT: https://ead.mpt.mp.br; 

2º Passo: Clicar em   (no canto superior direito da página) e preencher os campos 

destacados com o sinal de exclamação ; 

3º Passo:  Após o preenchimento dos campos, clicar em  

(na área inferior da tela);  

4º Passo: Um e-mail será enviado no endereço de e-mail cadastrado com informações para 

completar seu cadastro, Antes de prosseguir neste passo a passo, acesse seu e-mail para que possa 

concluir o seu cadastro. 

5º Passo:  Após acessar seu e-mail e clicar no link enviado você será redirecionado para a página 

de confirmação de cadastro. Preencha os campos marcados como  prioritários e clique em 

“Atualizar Perfil”. Atenção ao preencher o NOME e o SOBRENOME, pois esses dados serão 

usados para compor o certificado de participação no curso. 

6º Passo: Concluído seu cadastro, acesse o menu “Cursos” e clique no evento “Encontro 

Nacional para erradicação do trabalho escravo: reforço de parcerias contributivas”; 

7º Passo: Aguardar a confirmação da inscrição que será enviada para o e-mail cadastrado na 

plataforma até o dia 27 de janeiro de 2020. 
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7. Número de vagas e critérios de seleção 

Serão ofertadas 100 vagas e a seleção dos participantes far-se-á mediante ordem de 

inscrição na plataforma EAD/MPT. Destacamos que a solicitação de inscrição dos servidores do 

MPT, realizada na plataforma EAD/MPT, somente será homologada mediante o cumprimento 

do 5º passo do item 6.1 (procedimento de inscrição). 

Haverá certificação àqueles que participarem do evento presencialmente (na Procuradoria 

Geral do Trabalho – PGT) e estiverem devidamente inscritos conforme o item 6.1 do presente 

edital. 

8. Disposições gerais 

Ao solicitar a inscrição cumprindo os itens constantes nos procedimentos de inscrição 

(item 6.1 do presente edital), o interessado se compromete a observar as normas e procedimentos 

relativos ao Plano de Capacitação de Pessoal dos servidores do Ministério Público do Trabalho 

(Portarias MPT /Nº127, de 03/5/2006 e Portaria PGR Nº 198 de 15/04/2011) e, em especial que: 

a) A sua desistência em participar do curso acima deverá ser comunicada 5 (cinco) 

dias úteis, antes do início do curso, por peticionamento eletrônico no PGEA criado para 

apresentação das Declarações de Compromissos e que deverá devolver o material impresso do 

curso, quando houver; 

b) A interrupção do curso por sua iniciativa, reprovação por motivo de frequência, 

aproveitamento insatisfatório ou a desistência no decorrer do curso, salvo motivo essencialmente 

justificável e aceito pelo dirigente que autorizou sua participação, implicará ressarcimento ao 

MPT dos valores integralmente pagos. 

c) Está ciente do disposto no Artigo 19 da Portaria PGR 198/2011: 

“Art. 19 - Não será autorizado a participar de ação de treinamento, desenvolvimento 
e educação o servidor que: 

I – estiver usufruindo as licenças previstas no art. 81 da Lei nº 8.112/90; 

II – estiver ausente em razão dos afastamentos previstos no art. 97 da Lei nº 8.112/90; 

III – estiver afastado em virtude das situações previstas no art. 102 da Lei nº 
8.112/90, à exceção 
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de afastamento para exercício de cargo comissionado em outro ramo do MPU; 

IV – tenha sido penalizado em procedimento administrativo disciplinar nos últimos 2 
(dois) anos;  

V – estiver em gozo de férias.” 

d) Fará jus ao certificado o servidor que obtiver aproveitamento satisfatório, quando 

couber, e cuja frequência corresponder a, no mínimo 75% do total da carga horária fixada 

(Portaria PGR 198/2011, artigo 12). 

e)  Não haverá custo para o aluno concluinte.   

Observações: Conforme art. 23 da Portaria PGR/MPU Nº 78 de 21/08/2019: “As 

horas despendidas em treinamento institucional presencial autorizado pela chefia imediata, desde 

que aprovado pelo setor competente, serão computadas como de efetivo exercício, observando-se 

o interesse da Administração e a correlação do curso com o cargo ou função do servidor.” 

Informações adicionais poderão ser solicitadas por chamado Atena. 

Brasília, 13 de janeiro de 2020. 
 

ORIGINAL ASSINADO 
CHARLES GAMA BARROSO 

DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - Substituto 
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ANEXO I 

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMI SSO 

1. Acessar a página do MPT Digital PROTOCOLO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO no endereço 

https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/login. O acesso também poderá ser feito clicando no ícone do 

MPT Digital PROTOCOLO, na página inicial da intranet do MPT. 

2. Na página do MPT Digital PROTOCOLO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO, clicar em ACESSO MPT, na parte 

inferior direita, conforme imagem: 

 
 

3. Preencher os campos para acesso, conforme dados de acesso nos demais sistema do MPT Digital (e-mail 

institucional e senha do contracheque). 

4. Após realizado acesso, inserir no campo específico (superior à esquerda) o número do PGEA que receberá a 

Petição Eletrônica e clicar em Peticionar. 
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5. Na janela pop-up para escolha do tipo de peticionamento, escolher “Cadastro de Peticionamento Normal”. 

6. PASSO 1 DE 2 

O sistema irá gerar um requerimento modelo, para ser utilizado pelo interessado. É necessário preencher o 

requerimento e selecionar os seguintes campos (na parte superior do requerimento): 

i. No campo “Classificação de petição”, selecionar Requerimento 

ii. No campo “Estou atuando como”, selecionar Parte interessada 

 

iii. No requerimento, preencher os dados necessários conforme modelo abaixo: 

Classificação da petição: REQUERIMENTO 
Estou atuando como: PARTE INTERESSADA 

A/C BRASÍLIA (PGT) – SEDE 

Subunidade de destino 

Procedimento/Processo: 20.02.0001.0000206/2020-73 
 

NOME COMPLETO DO INTERESSADO, (MATRÍCULA com dígito e UNIDADE REGIONAL DE LOTAÇÃO) vem 

expor e requerer o seguinte, juntando os documentos pertinentes. 

1. Solicitação de inscrição no evento “Encontro Nacional para erradicação do trabalho escravo: 

reforço de parcerias contributivas”. 

2. Declaro que estou ciente das condições e implicações estabelecidas no Edital nº 04.2020. 

3. Declaro que já acessei a plataforma EAD/MPT e cumpri do 1º ao 4º passo do procedimento de 

inscrição (item 6.1 do Edital). 

4. Declaro que a minha chefia imediata autorizou expressamente a minha participação. 
 

Termos em que  

Pede deferimento 

Brasília, XX de janeiro de 2020. 

NOME COMPLETO INTERESSADO 

CPF DO INTERESSADO 
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iv. Após o requerimento estar preenchido, clicar em Próximo Passo. 

v. Aparecerá uma janela “Classificação da petição não exige anexos”, clique em “OK”. 

 

7. PASSO 2 DE 2 

Assinar o peticionamento para conclusão, preenchendo com o CPF e senha (senha do contracheque). 

8. Aguardar a mensagem: Peticionamento realizado com sucesso. 

 

Após realizado o Peticionamento, o interessado poderá consultar o PGEA, para verificação. Esclarecemos que, ao 

finalizar o peticionamento, o documento é incluso no PGEA destinatário sem alterar a posse do PGEA. 

Lembramos da importância de ficar atento ao prazo para realização do peticionamento. Embora o sistema permita 

o peticionamento, a qualquer tempo, o prazo limite estabelecido no Edital do curso para apresentação da 

Declaração de Compromisso será considerada para homologação das inscrições. 


