
RESOLUÇÃO N' OI, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001

Dispõe sobre normas regulamentadoras dos
Cursos de Iniciação dos novos Membros do MPU

e dá outras providências.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO

PUBLICO DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que foi decidido em

reunião de 1 8/12/01, RESOLVE:

l

Art. I' Os Cursos de Iniciação de novos Membros dos 4 (quatro) ramos do Ministério

Público da União (LC 75/93, art. 24), de atribuição da ESMPU, nos termos do art. 3', inciso 1, da

Lei n' 9.628/98, e dos ans. 3', incisa 1, e 17 inciso 11, do respectivo Estatuto, serão realizados na

sede da Escola, logo após a posse dos mesmos nos cargos correspondentes no MPU.

Art. 2' A organização e a realização dos Cursos de Iniciação Hlcarão a cargo da Diretora-

Geral da Escola e da Coordenadoria de Ensino do respectivo ramo do MPU.
\

g I' A Diretora-Geral, ouvidos o Conselheiro e o Coordenador de Ensino, poderá designar

uma Comissão Especial, composta de Membros do respectivo ramo, com a finalidade de prover os

suportes técnico e administrativo para os cursos.

g 2' As propostas da Comissão Especial acerca da programação, duração e custos do

Curso serão apreciadas pelo Conselho Administrativo no âmbito de suas atribuições.

Art. 3' O corpo docente da Escola, para o Curso de Iniciação, será selecionado e recrutado

na forma do art. 1 9 do Estatuto da Escola

g I' Na composição do corpo docente, dar-se-á preferência aos membros do Ministério

Público da União, na forma dos ans. 20, 21, 9', incisa XI, e 1 1, inciso V, do E
o'to' aac ititofTrantna dn i'aula i'panpntixrn
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$ 2' Os direitos e deveres do corpo docente serão objeto de Regulamento próprio,

aprovado pelo Procurador-Geral da República.

Art. 4' Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Administrativo da ESMPU.
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