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SUZILENE MARIA RIBEIRO SOUSA MARQUES, Promotor(a) de Justiça de Candeias. SIGA nº 86625.1/2022. Requerimento: 
Férias. 2022.1. Adiamento de férias fracionadas no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Com-
plementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se o gozo de 01/03/2022 a 20/03/2022 para o período de 11/10/2022 
a 20/10/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Mariana Meira Porto de Castro - Candeias - 6ª Promotoria de Justiça, já 
devidamente cientifi cado(a). 

SUZILENE MARIA RIBEIRO SOUSA MARQUES, Promotor(a) de Justiça de Candeias. SIGA nº 86624.1/2022. Requerimento: 
Férias. 2022.1. Adiamento de férias fracionadas no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Com-
plementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se o gozo de 01/03/2022 a 20/03/2022 para o período de 17/08/2022 
a 26/08/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Mariana Meira Porto de Castro - Candeias - 6ª Promotoria de Justiça, já 
devidamente cientifi cado(a). 

ZUVAL GONÇALVES FERREIRA, Procurador(a) de Justiça. SIGA nº 86455.1/2022. Requerimento: Férias. 2014.2. Adiamento 
no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, 
transferindo-se o gozo de 01/03/2022 a 10/03/2022 para o período de 21/11/2022 a 30/11/2022. 

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL  

ADESÃO DE VOLUNTÁRIOS

NOME LOTAÇÃO VIGÊNCIA DO TERMO

 TÂMARA DA SILVA SANTANA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADO 10/02/2022 – 09/02/2023

LARIZA DOS SANTOS SILVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACOBINA 14/02/2022 – 13/02/2023

DIEGO SILVA DE ALMEIDA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRINHA 14/02/2022 – 13/02/2023

DESLIGAMENTO DE VOLUNTÁRIOS
 

NOME LOTAÇÃO VIGÊNCIA DO TERMO
DATA DO 
DESLIGAMENTO

GUILHERME GRASSI MOTA LINS SOARES PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 20/02/2019 – 19/02/2022 02/02/2022

 
EDITAL N. 02/2022

O COORDENADOR DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL do Ministério Público do Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições, comunica que, no período de 14 de fevereiro ao dia 28 de fevereiro de 2022 até as 23h59, 
estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de pesquisador externo do Grupo de Estudos e Pesquisa em Patrimônio 
Público – GEPP do CEAF para o ciclo 2022. 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 Este edital visa a selecionar 2 vagas para pesquisadores externos e formar cadastro reserva para atuar no Grupo de Estudos 
e Pesquisa em Patrimônio Público (GEPP) no ciclo 2022, para explorar o eixo de pesquisa apresentado abaixo, e se incorporar 
a um dos projetos de pesquisa em andamento no grupo e listados no Anexo I deste edital. 
1.2 Linha de Pesquisa Científi ca Institucional do CEAF/MPBA:  
“O Ministério Público do Estado da Bahia e a efetividade dos direitos fundamentais”, eixo Patrimônio Público: Este eixo buscará 
desenvolver e difundir estudos e pesquisas sobre aspectos que envolvem o patrimônio público, tendo presentes as perspectivas 
transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando aspectos como: articulação entre as atuações cível e 
criminal em ilícitos contra a Administração Pública; diagnóstico sobre áreas de despesa pública em que mais recaem os atos 
ímprobos; ações preventivas e/ou repressivas/reparatórias com maior potencial de efetividade; práticas de integridade; adoção 
de boas práticas em contratos públicos e; compliance na Administração Pública. 
 
2. COORDENAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA 
 2.1 Os trabalhos do GEP_SPCRIM serão coordenados pelas líderes: 
Líder titular: Alicia Violeta Sgadari Passeggi – Promotora de Justiça e mestra em Direito Constitucional. 
Líder adjunta: Pollyana Quintela Falconery – Promotora de Justiça e mestra em Direito Público. 
 
3. OBJETIVOS DO GRUPO DE PESQUISA 
3.1 O objetivo geral do GEPP é: desenvolver e difundir estudos e pesquisas acerca de aspectos teóricos com apelo prático no 
âmbito de uma temática mais ampla, qual seja “A tutela efi ciente do Patrimônio Público”. A temática mais ampla busca acolher 
intenções de pesquisa em âmbitos signifi cativos da atuação ministerial em prol do patrimônio público, inclusive transdisciplinares, 
abarcando tanto as concernentes à atuação preventiva como repressiva/reparatória com maior potencial de efetividade, de forma 
a construir um ambiente de incentivo e apoio à pesquisa no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. As recentes alte-
rações no regime jurídico sancionador de atos de improbidade administrativa operadas pela Lei 14.230/2021 trouxeram consigo 
diversas dúvidas a respeito de seu alcance e implicações para institutos previstos no diploma original, então consolidados na 
prática ministerial e jurisprudencial. Dessa forma, é perceptível que o conteúdo jurídico de tais alterações encontra-se em plena 
construção, e justifi cam, assim, que o Grupo direcione seus esforços de pesquisa para problemas altamente impactantes na 
atuação do Parquet na tutela do Patrimônio Público.   


