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VALÉRIA MAGALHÃES PINHEIRO DE SOUZA, Promotor(a) de Justiça de Eunápolis. SIGA nº 12484.8/2021. Re-
querimento: Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normati-
vo nº 22, de 06 de abril de 2021, para o período de 11/07/2022 a 15/07/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Jus-
tiça Rafael Henrique Tarcia Andreazzi - Eunápolis - 3ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

VALÉRIA MAGALHÃES PINHEIRO DE SOUZA, Promotor(a) de Justiça de Eunápolis. SIGA nº 12483.8/2021. Requerimento: 
Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 06 de abril de 2021, 
para o período de 18/07/2022 a 22/07/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Rafael Henrique Tarcia Andreazzi - Eunápolis 
- 3ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL  
 
Adesão de Servidor Voluntário

NOME LOTAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Denys Dias da Mota Junior 2ª Promotoria de Justiça de Juazeiro 21/02/2022 20/02/2023

 
Desligamento de Servidor Voluntário

NOME LOTAÇÃO VIGÊNCIA DO TERMO DESLIGAMENTO

Cleber Oliveira Said Promotoria de Justiça de Medeiros Neto 09/02/2021 – 08/02/2022 08/02/2022
 
EDITAL N. 03/2022

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 21 de fevereiro até as 23h59 do dia 27 de fevereiro de 2022, 
estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de pesquisador interno do grupo de estudos e pesquisa cível – GEPC do 
CEAF para o ciclo 2022.
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Este edital visa a selecionar 2 (dois) pesquisadores(as) internos(as) e formar cadastro reserva para atuar no grupo de estudos 
e pesquisa cível (GEPC) 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 Cível: este eixo buscará desenvolver e 
difundir estudos e pesquisas de natureza interdisciplinar sobre a atuação cível, tendo presentes as perspectivas transversais de 
raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando aspectos como: paternidade socioafetiva extrajudicial x risco de fraude 
à adoção; alienação parental e atuação ministerial proativa; interface das atribuições de violência doméstica e família, especial-
mente diante das recentes alterações na Lei Maria da Penha; atuação ministerial no velamento das fundações; e mediação/ 
soluções não litigiosas no âmbito da instituição.
 
2. COORDENAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA
2.1 Os trabalhos do GEPC serão coordenados pela líder:
Dra. Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo –  Promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais – CAOCIFE do MPBA, mestra e doutora em Direito Civil pela a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.
 
3. OBJETIVOS DO GRUPO DE PESQUISA
3.1 O objetivo do GEPC é estudar temas diversos dentro Direito Civil, sempre voltados para a atuação fi nalística no MPBA, com 
embasamento na legislação vigente, na jurisprudência atualizada e observando eventuais regramentos do CNMP sobre os te-
mas, buscando-se uma atuação mais proativa e efi caz e melhor atender, cada vez mais, os interesses dos assistidos.  
3.2 A pesquisa acerca dos temas relativos à área cível, e suas diversas implicações, voltar-se-á para a contemporaneidade e 
para os princípios, visando uma verdadeira “ampliação de horizontes” e sobretudo refl exões sobre ampliação e melhoria da 
atuação ministerial. Objetiva-se, ainda, no sentido geral, propiciar uma verdadeira “reciclagem” aos integrantes da instituição 
atuantes na área, e atualização sobre temas que sofreram signifi cativa mudança ao longo dos anos. Buscar-se-ão a qualifi cação 
e o aprofundamento em questões sensíveis dessa área, a partir de abordagem científi ca. Com isso, a preparação do quadro 
funcional, a partir dos interessados, numa vertente acadêmica dos temas, há de proporcionar subsídios para uma melhor atuação 
ministerial. Assim, o enfoque envolve a atuação do ministério público na promoção da isonomia, da paz social, da dignidade da 
pessoa humana, do bem-estar da criança e do adolescente, das famílias, da proteção integral aos idosos e vítimas de violência 
doméstica, de melhor proteção aos interesses dos incapazes, na resolução de confl itos diversos, por intermédio de meios não 
litígios, entre outros temas relacionados à defesa dos direitos fundamentais das parcelas mais vulneráveis da população;  
3.3 O Grupo poderá, no desenvolvimento de suas pesquisas produzir enunciados e artigos científi cos relacionados aos temas 
trabalhados, visando aprofundar o conhecimento sobre as questões relacionadas ao Ministério Público, podendo auxiliar na or-
ganização, sistematização, impulsionamento, articulação e integração das atividades relativas a estudos e pesquisas, buscando 
resultados que impactem na atuação do membro do Ministério Público, ainda podendo integrar membros, servidores, estagiários, 
voluntários e a comunidade nas atividades de pesquisa científi ca institucional.
 


