
ANEXO III – MODELO DE E-MAIL PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO1 

 

Assunto do e-mail: Inscrição do Processo Seletivo de líderes – eixo 

(“ESCREVER O EIXO DE PESQUISA”)  

 

COPIAR E COLAR NO CORPO DO E-MAIL: 

 

Solicito a minha inscrição no Processo Seletivo de líderes de grupos de pesquisa 

do CEAF, conforme informações abaixo: 

 

Nome: (“ESCREVER O SEU NOME NESTE CAMPO”) 

Assinale o seu cargo atual no MPBA: ( ) Membro ( ) Servidor 

Raça: ( ) Amarela ( ) Branca ( ) Parda ( ) Preta ( ) Indígena ( ) Não deseja 

informar 

Titulação acadêmica máxima: ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

Tempo de atuação no MPBA (cargo atual): (“ESCREVER A DATA DE POSSE”) 

Atuação finalística na área de conhecimento do eixo de interesse: 

(“ESCREVER O PERÍODO EM QUE ATUOU NA ÁREA”) 

Assinale o seu eixo de interesse: - PRIORIDADE 1 

( ) Segurança pública e criminalidade 

( ) Investigação pelo Ministério Público e inteligência 

( ) Saúde 

 
1 Este formulário deverá ser enviado no corpo do e-mail, devidamente preenchido, para 
ceaf.pesquisa@mpba.mp.br, no período descrito no edital de seleção. 
 



( ) Patrimônio público 

( ) Educação 

( ) Meio ambiente e urbanismo 

( ) Infância e adolescência 

( ) Cível 

( ) Proteção ao consumidor 

( ) Tecnologia e eficiência 

( ) Racismo 

( ) Otimização 

 

Seguem os nomes dos artigos publicados2 em periódico mínimo A1, A2, B1, B2 

ou B3 da CAPES ou classificação equivalente, no eixo de interesse indicado 

acima: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

Seguem os nomes dos capítulos de livros ou livros na área3, com ISBN, 

impresso ou eletrônico em e-book publicado na área por editora com Conselho 

Editorial: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 
2 O(a) candidato(a) deverá nominar todos os artigos que estiverem descritos no 
currículo lattes e possuírem relação com o eixo de seu interesse. 
3 O(a) candidato(a) deverá nominar todos os capítulos de livros ou livros na área do 
eixo de seu interesse. 



PIORIDADE 2: ___________________(Caso deseje inscrever-se em outro eixo 

como prioridade 2, 3, etc, especifique qual(ais) indicando a ordem de 

priorização) 

Informo que em anexo se encontra o meu currículo lattes em PDF, atualizado, 

para fins de validação dos itens descritos no corpo do e-mail e para 

classificação no certame. 

Declaro que cumpro os requisitos dispostos no Edital n. __/2020/CEAF. 

 

 

 

 


