
CONCEITUAIS PROCEDIMENTAIS ATITUDINAIS

Abordagem histórica e cultural do 

Ministério Público Brasileiro e do  

Acre

Atuação em rede e afirmação 

de parcerias institucionais e 

com a sociedade

Comprometimento com a 

sociedade e com a carreira

Modelos de gestão do MP/AC, 

evolução histórica, estrutura 

organizacional e funcional

Elaboração e gestão de 

projetos e processos

Senso de atuação integrada, por 

projetos e processos

Políticas Públicas e o MP/AC

Execução de políticas públicas: 

elaboração, execução, 

monitoramento e avaliação

Atenção prioritária ao cidadão

MP/AC e a territorialização
Atuação em território e redes 

de territorialização

Consciência da importância do seu 

papel como agente de mudança

Relação entre os poderes 

Judiciário, Executivo e Legislativo

Atuação com base nos limites e 

respeito a autonomia 

constitucional dos poderes

Respeito a autonomia 

constitucional

Fundamentos da gestão pública: 

gestão de pessoas, processos, 

resultados e controle

Clima organizacional, saúde e 

segurança no trabalho, fluxos 

de trabalho e integração de 

pessoas, avaliação de 

resultados e melhorias no 

trabalho

Compromisso e Capacidade de 

relacionamento, convivência e 

respeito com as diferenças.

Noções de planejamento: 

normativo, estratégico, tático e 

operacional

PPA, LDO, LOA, Plano Geral de 

Atuação do MP/AC
Visão Sistêmica

MATRIZ CURRICULAR PARA FORMAÇÃO DE ANALISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE

ÁREAS TEMÁTICAS

MODELO DE 

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO MP/AC

CARGA HORÁRIA

15

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO INTEGRADA 

DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO 

DO ACRE

CONTEÚDOS FORMATIVOS PERTINENTES AOS TEMAS E COMPETÊNCIAS
DISCIPLINAS



Artigo 127 da Contituição Federal
Atuar conforme a Missão 

institucional

Lei Orgânica do MP/AC

Regimento Interno do MP/AC

Atos e Resoluções do MP/Ac

Conhcer o papel do Conselho 

Nacional do Ministério Público

Atuar conforme atos e 

resoluções 

Manual de funcionamento do SAJ 

Manuseio do SAJ como 

instrumento de trabalho e 

gestão 

Sigilo e zelo pela informação da 

instituição

Manual de Funcionamento do 

Sistema ERP de gestão 

administrativa

Uso das funcionalidades do 

Sistema ERP para a área 

admintrativa 

Sigilo e zelo pela informação da 

instituição

Utilização de dispositivos da 

informática ligados ao seu dia-a-

dia (notebook, palmtop, 

desktop)

Manuseio de sistemas básicos 

de textos, imagem e dados 

Elaboraração de planilhas, 

produção de textos e slides, 

visualização e criação de 

arquivos protegidos

Linguagem e suas funções Leitura e interpretação

Reconhecimento da comunicação 

como fator preponderante para 

relações humanas e para a sua 

profissão.

Noção de informática Uso responável dos equipamentos

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO INTEGRADA 

DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO 

DO ACRE

CONHECENDO O 

MP/AC  
20

40

20
COMUNICAÇÃO E 

REDAÇÃO OFICIAL 

Atuar conforme os preceitos 

legais que regulam a atividade 

ministerial

Ética profissional

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO



Expressões oral e escrita

Produção de textos (tipologia 

textual, adequação vocabular, 

organização sintagmática, 

coerência e coesão)

Valorização da leitura e outras 

formas de linguagem 

O jeito acreano de ser e o reflexo 

na forma de comunicação

Linguagem oral e simbologia no 

uso da linguagem 

reconhecimento e respeito os 

valores e tradições das populações 

tradicionais

Uso dos instrumentos - 

internet, intranet, redes sociais, 

Uso da Netqueta (Trata-se de 

um conjunto de 

recomendações para evitar mal-

entendidos em comunicações 

via internet, especialmente em 

e-mails, chats, listas de 

discussão, etc)

Oficina de redação

Elaboração de documentos 

oficiais e comunicações 

associados ao desempenho da 

função, segundo normas e 

padrões vigentes (ofícios, 

requerimentos, comunicações 

e relatórios, termos, pareceres 

e outros)

Valorização da qualidade na 

elaboração de documentos

Noção de Finanças Públicas
Conceitos, técnicas e aplicação 

da legislação 

Zelo e honestidade com a "coisa" 

pública

Licitação e Contatos
Elaboração de Termos de 

Referências e Editais
Responsabilidade institucional

Comunicação no século XXI Atuar com netqueta

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO INTEGRADA 

DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO 

DO ACRE

15

20

POR DENTRO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

COMUNICAÇÃO E 

REDAÇÃO OFICIAL 



Noções daLei 8.666/93; 10.520; LC 

39  e outras atinentes a execução 

orçamentária e financeira

Como realizar uma licitação - 

pregoeiro

Resposabilidade social e com os 

recursos públicos

Elaboração de projetos e 

gestão de Convênios

Sistema SICONV

O que é uma folha de 

pagamento
Senso de corpo

Direitos e deveres no âmbito da 

CF, CE e do Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do 

Estado do Acre.

Compreensão de seus direitos e 

obrigações

Princípios funcamentais da 

administação pública

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Eficiência

Componentes do Portal da 

transparência

Lei 12.527 de 18 de novembro 

de 2011

Regulamento CNMP para o 

portal da transparência

Organização do ambiente de 

trabalho

Organização de documentos, 

arquivos e depósitos
Fundamentos da gestão da 

qualidade na administração pública 

Compreensão do controle social

Noção de Controle interno

Zelar pelo ambiente de trabalho

O que são convênios
Senso de atuação compartilhada e 

das limitações institucionais

Gestão com pessoas - conceito e 

componentes

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO INTEGRADA 

DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO 

DO ACRE

15

20
GESTÃO PELA 

QUALIDADE

POR DENTRO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA



Educação ambiental na 

administração pública

Cuidados com o consumo de 

energia, água, papel, cartucho de 

impresssora, e outros recursos 

utilizados pelo profissional

Atuar com visão sistêmica

Aplicar o aprendizado

organizacional

Liderança e constância de

propósitos

Desenvovimento de parcerias

Gestão participativa

Conhecer os elementos da 

antropologia, sociologia e da 

história na formação da sociedade.

Compreensão histórica da

transitoriedade nas formações

sociais, que facilite a leitura

crítica da sociedade na qual

atua

Percepção da pluralidade política, 

diversidade social e relações sociais: 

de gênero, raça, etnia e classe social

As principais correntes sociológicas

Compreensão do processo de

construção do conhecimento

científico: o mito, a religião e a

ciência

Respeito ao conhecimento popular 

e empírico, compreensão das 

concepções teóricas, sabendo 

distinguir entre o senso comum, o 

bom senso e a ciência

Desigualdades sociais e relações de 

poder

 Distinguir causas e efeitos da

exclusão social

 Ter clareza da relação entre as 

estruturas jurídicas e penais com as 

relações sociais e de poder

MINISTÉRIO 

PÚBLICO E 

SOCIEDADE

FUNDAMENTOS DA 

SOCIOLOGIA E 

ANTROPOLOGIA 

APLICADOS AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO

16

Noção dos Fundamentos da 

excelência gerencial

Fundamentos da gestão da 

qualidade na administração pública 

Ser eficiente e eficaz

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO INTEGRADA 

DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO 

DO ACRE

20
GESTÃO PELA 

QUALIDADE



Pobreza e violação de direitos 

como problema social

Fazer distinção entre a opinião

pública e a opinião publicada

Leitura de informações alternativas 

à mídia convencional, para 

fundamentar sua capacidade de 

julgamento e aproximação da 

verdade

O papel da mídia na formação da 

opinião pública

Fazer leitura da realidade e

compreender o papel da

informação

Compromisso com a verdade - atos 

e fatos

Conhecer a realidade local
Realização de inventário social -

trabalho em grupo 
Percepção da realidade social

Noções da constituição do 

indivíduo (sujeito/objeto) numa 

perspectiva hitórico-social da 

construção das relações de gênero, 

raça e etnia

Observar, analisar, interpretar e

intervir em situações

problemas, bem como

encaminhar para o setor

competente de forma

responável

Demonstrar iniciativa, capacidade 

de cooperação e atos de 

responsabilidade social e criação de 

valor para a sociedade

A condição humana e os diferentes 

comportamentos em situação de 

conflitos

Observar, analisar, interpretar e

intervir, quando necessário, em

situações de conflitos

Ser assertivo mediante situação de 

conflito

Autoconhecimento, cultura e 

valores do sujeito e da sociedade, 

numa perspectiva de qualidade de 

vida 

Reconhecimento e respeito às

diversidades nos diferentes

aspectos humanos da profissão,

com ênfase no autocuidado

Comportamento e atitudes éticas 

frente a situações adversas 

(saudáveis e patológicas) saber 

posicionar-se de forma cooperativa 

nas relações em grupo

MINISTÉRIO 

PÚBLICO E 

SOCIEDADE

FUNDAMENTOS DA 

SOCIOLOGIA E 

ANTROPOLOGIA 

APLICADOS AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO

16

FUNDAMENTOS DA 

PSICOLOGIA 

APLICADOS  AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO

12



Noções do desenvolvimento 

humano saudável e/ou patológico

Conhecimento dos processos 

de desenvolvimento humano e 

seus mecanismos de defesas e 

adaptação com vistas a 

compreensão das causas dos 

desajustamentos 

comportamentais do sujeito

Expressar as emoções de forma 

equilibrada

Inteligência emocional
Equilíbrio emocional e 

autocontrole

Consciência da importância do 

clima organizacional

Conhecer a natureza do 

conhecimento filosófico

Conhecer a origem da filosofia,  

especialmente da ética e da 

política

O jusnaturalismo romano e as 

concepções medievais de justiça

Concepções modernas sobre o 

Estado

Estado no idealismo alemão e no 

materialismo histórico

Tipologia de crise Controle em Situações de stress
Valorização do trabalho em  equipe 

e saber ouvir

Doutrina de prevenção e 

atendimento em situação de 

crieses ou conflito

Execução de planejamento 

operacional e de contingência
Visão e atuação integrada

Compreensão do conceito de justiça

MINISTÉRIO 

PÚBLICO E 

SOCIEDADE

12
GERENCIAMENTO DE 

CRISES E CONFLITOS

FILOSOFIA APLICADA 

AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO

FUNDAMENTOS DA 

PSICOLOGIA 

APLICADOS  AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO

12

Compreensão histórica da 

filosofia, facilitando a atuação 

ministerial ;

Compreender dos fundamentos 

filosóficos e teóricos e sua 

articulação com a aplicação 

prática;

Utilizar o raciocínio de 

argumentação de persuasão e 

de reflexão crítica e sensível, 

bem como a capacidade 

metafórica e analógica

12



Gestão sistêmica (Gabinete de 

gestão integrada/gabinete de 

gerenciamento de crise)

Procedimento de análise e 

tomada de decisão em 

situações problema  

multidimensionais

Valorização dos critérios de 

julgamento

Protocolos institucionais e 

integrados de atuação

Avaliação da repercussão  e 

formulação da notícia 

atendendo ao  interesse 

público

Consciência de ação continuada e 

complementar dos serviços de 

segurança pública e defesa social

Importância da informação clara e 

precisa

Coletar, trabalhar e difundir os 

informes transformando-os em 

informação

Consciência da repercução de uma 

informação mal formulada

Entrevista e os limites de 

competências dos servidores do 

MP/AC

Resguardar a informação
Consicência do sigilo e resguardo da 

informação

Processo das relações inter e 

intrapessoais

Utilização de mecanismos que 

possibilitem a compreensão de 

si mesmo e do outro

Reconhecer-se como um 

profissional competente, que se 

expressa como pessoa, que sabe 

aplicar a empatia, relacionando-se 

com o outro e o mundo, 

construindo um ambiente social 

humanamente

Construção e desenvolvimento de 

Equipes

Princípios, métodos e técnicas 

de trabalho em equipe

Conhecer e reconhecer os membros 

de sua equipe com finalidade de 

maior aceitação das diferenças e 

desta forma contribuir para o 

desenvolvimento dos trabalhos

 Estudo dos processos da 

comunicação (cidadão externo X 

cidadão interno)

Utilização de mecanismos da 

comunicação verbal, não-verbal 

e factual

Expresar as emoções de forma 

assertiva

30

RELAÇÕES HUMANAS 

E A QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO

MINISTÉRIO 

PÚBLICO E 

SOCIEDADE

12
GERENCIAMENTO DE 

CRISES E CONFLITOS



Rede de relações sociais
Avaliação dos papéis e funções 

nas mais diversas relações

Deixar-se surpreender consigo 

mesmo, com o outro e com o 

mundo, aplicando uma postura 

profissional de acordo com a ética e 

o senso cadeia de comandos

A aplicação da flexibilidade 

perceptiva

Constituição de grupos 

operativos focados na realidade 

organizacional, local e 

planetária

Atenção à reconsideração das 

próprias regras e idéias vigentes

Premissas de atendimento ao 

público

Aplicação dos lemas: atenção, 

cortesia e respeito
Consicência do servir 

Utilização de estratégias de 

estímulo, motivação e processo 

criativo

Propor soluções eficazes 

conforme as situações 

inusitadas de conflito

Tomada de decisão - Liderar e ser 

liderado

Utilização de métodos e 

instrumentos no processo de 

decisão

Percepção do ser Lider

O ambiente físico de trabalho 

como fator de motivação 

ergonomia

Utilização de feedback de 

maneira positiva para o seu 

desenvolvimento

Possibilitar o processo contínuo de 

auto-avaliação e autoconhecimento

Conhercer o público e a realidade 

tratada no dia a dia do MP/AC

Saber lidar com as pessoas mais 

necessitadas por meio do sentir 

- visitar locais e instituições de 

crianças, idosos, doentes 

mentais, casas de abrigo, 

penitenciárias e bairros com 

baixo IDH 

Responsabilidade social e geração 

de valor para a sociedade- 

sentimento de 

compaixão/indiginação, urgência

Percepção do novo, do menor custo 

e do melhor produto

30

RELAÇÕES HUMANAS 

E A QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO

MINISTÉRIO 

PÚBLICO E 

SOCIEDADE

Criatividade e motivação



História da formação do povo

brasileiro e do Acre

Reconhecimento e 

identificação da história da 

diáspora Africana

Atuar como facilitador da promoção

da igualdade racial

História das populações étnicas,

conceito sociológico e distinção de

etnia, raça, racismo, segregação

Reconhecimento, valorização e 

respeito à cultura índigena

Exercício do dialogo e respeito com

a comunidade e respectivos grupos

étnicos

Distinção entre preconceito racial

e discriminação racial

Identificação das diferenças 

étnicas presentes na sociedade 

brasileira e acreana Respeito as especificidades locais

Teorias eugênicas (Branqueamento

Racial e Degenerescência Social)

Avaliação da incidência das 

Teorias do Branqueamento 

Racial e da Degenerescência 

Social no contexto de atuação 

do MP/AC

Consciência das manifestações

relacionadas ao preconceito

História da cultura, religião,

mitologia afro-brasileira, africana e

indígena

Capacidade de inter-

relacionamento com diversos 

grupos étnicos

Imparcialidade e controle

emocional na abordagem

Formação/evolução histórico-

cultural da população do Acre

Como atender de forma digna 

os diferentes grupos étnicos e 

racial, compreendendo as 

especificidades de gênero e 

geração Não discriminação

Diferenças e desigualdades de

classe conforme a cor do individuo

(mapa da distribuição,

concentração de renda e

oportunidades conforme a cor da

população mundial-brasileira-

acreana )

Desconstrução do perfil 

criminal (institucional, social e 

histórico) originado pela 

associação  identidade étnica 

racial

MINISTÉRIO 

PÚBLICO E 

SOCIEDADE

10

RELAÇÕES 

INTERÉTNICAS E 

SOCIAIS NO 

CONTEXTO DA 

CIDADANIA - ESTADO 

DE DIREITO



Evolução Legislativa e jurídica e a 

questão étinica e racial

Convenções e Tratados 

internacionais que tatarm das 

questões  étnicas e racial

Fundamentos da Ciência do Direito

Aplicação do Direito como

instrumento prioritário para a

manutenção da convivência

social pacífica.

Ser cônscio do papel de operador

do Direito 

Princípios gerais do direito

brasileiro e as demais fontes

subsidiárias de preenchimento das

lacunas legais e interpretativas.

Atuação conforme o

ordenamento legal,

respeitando e zelando pelos

bens jurídicos relevantes

tipicamente

Respeito às leis e as convenções

sociais e institucionais

Organização Estatal: funções e

órgãos relevantes na esfera da

justiça

Identificação das leis que

devem ser aplicadas aos casos

concretos.

Ser um Agente Público pronto para

atender com agilidade e eficiência

as demandas sociais.

Conceitos concernentes ao poder

de atuação do Ministério Público 

Entender o papel do MP e as

suas interfaces com os ósgãos

dos demais poderes (polícia

Judiciária e Poder Judiciário)

Compromisso e zelo com a sua

profissão

Aspectos éticos, históricos, 

culturais

legais

Observância aos direitos 

humanos nas atividades 

exercidas no âmbito do 

Ministério Público

Sensibilidade para a percepção do 

ser humano como titular de direitos

Princípios constitucionais dos 

direitos e garantias fundamentais

Tratamento adequado nas 

ações de servir ao público
Senso de solidariedade 

Direitos individuais e coletivos 
Atuar com responsabilidade 

social

Compromisso com o bem-estar de 

quem recebe cuidado, respeitando-

o como cidadão, em qualquer 

circunstância

CONHECIMENTOS 

JURÍDICOS

MINISTÉRIO 

PÚBLICO E 

SOCIEDADE

NOÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS
10

10

RELAÇÕES 

INTERÉTNICAS E 

SOCIAIS NO 

CONTEXTO DA 

CIDADANIA - ESTADO 

DE DIREITO

INTRODUÇÃO AO 

ESTUDO DO DIREITO
10



Fundamentação normativa da 

conduta humana

Tratamento adequado a Grupos 

Vulneráveis

Desmistificação dos Direitos 

Humanos como direito do cidadão

Democracia e estado de direito

Atuação respeitosa frente a 

manifestações dos  

movimentos sociais

Respeitar os direitos do cidadão

Estatuto da criança e do 

adolescente

Tratamento adequado a 

populações vulneráveis

Reconhecimento das formas 

diferenciadas no atendimento as 

populações vulneráveis

Estatuto do Idoso

Observância dos direitos 

inerentes as populações 

vulneráveis

Respeito à pessoa idosa

Lei Maria da Penha

Atendimento a popualção em 

situação de risco, 

vunerabilidade social e 

violência

Respeito à mulher, enquanto vítima 

de violência

O Direito Constitucional: Conceito, 

Objeto de estudo Supremacia da 

Constituição

Dimensões e importância do 

Direito Constitucional 

Portar-se conforme estabelece os 

direitos fundamentais

Constituição Federal: Princípios, 

objetivos e fundamentos do Estado 

Brasileiro  

Atuar de acordo com a competência 

esgtabelecidas na Constituição 

Federal

Direitos e garantias fundamentais
Consciência de seu papel 

constitucinal 

Pessoa Física e Jurídica: conceitos e 

diferenças

Aplicação dos procedimentos 

adequados às Pessoas Física e 

Jurídica de acordo com a 

legislação vigente

Posicionar-se de acordo com os 

principios legais

CONHECIMENTOS 

JURÍDICOS

NOÇÃO DE DIREITO 

CIVIL
10

Atuação do 

profissionalconforme os 

direitos e garantias 

fundamentais

NOÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS
10

NOÇÃO DAS 

LEGISLAÇÕES 

ESPECIAIS

10

NOÇÃO DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL
10



Capacidades absoluta, relativa e 

plena da Pessoa Física

Saber diferenciar as pessoas 

que podem ser 

responsabilizadas pelos seus 

atos e as que não podem 

assumir tal responsabilidade

Atos ilícitos, responsabilidade civil 

e dano moral

Ato ilícito e a reparação civil 

obrigatória pelo Estado, através 

de ação de danos morais ou 

materiais

Tomar ciência os diferentes tipos 

de Contratos

Relações contratuais entre as 

partes e o papel do MP/AC

Noções de Direito da Família
Direitos e deveres dos pais para 

com os filhos

Noções básicas da teoria geral do

Direito Penal: surgimento, e

conceituação de crime; crime e

contravenção; fato típico; o "iter

criminis"; exclusão da ilicitude; a

imputabilidade penal; concurso de

crimes e aplicação da lei penal

Conceitos básicos referentes aos

crimes contra a pessoa, o

patrimônio, a dignidade sexual, a

paz, a fé pública e a administração

pública      

Ter uma compreensão correta e 

eficaz das noções legais que são 

basilares para o direito penal

Posicionar-se de acordo com os 

principios legais

Saber identificar os tipos de 

crimes

CONHECIMENTOS 

JURÍDICOS

NOÇÃO DE DIREITO 

CIVIL
10

DIREITO PENAL 10



Persecução criminal e fluxo do 

sistema de justiça criminal

Pensamento crítico acerca da 

importância do MP/Ac e 

responsabilidade com as 

modalidades de ações penais 

no direito processual penal 

pátrio

Reconhecimento de que o 

conhecimento Jurídico é apenas 

uma ferramenta no exercício de sua 

profissão

Relação entre o Ministério Público 

e o sistema judicial

Visão global dos procedimentos 

judiciais mais comuns
Ética e profissionalismo

Aspectos éticos, históricos, 

culturais e legais da prisão no Brasil

Conceito e princípios que regem a 

Administração Pública

Agir dentro dos preceitos 

norteadores da 

Administração

Executor cônscio dos valores 

legais expressos e tácitos 

constitucionalmente

Poderes Administrativos e suas 

respectivas utilidades

Utilizar as prerrogativas da 

Administração Pública 

dentro dos limites da Lei

Levar a efeito a sobreposição do 

interesse público em detrimento 

do interesse particular

Os tipos mais comuns de Atos 

Administrativos e seus efeitos

Conhecer e utilizar, quando 

necessário, os Atos 

Administrativos
Personalidade jurídica estatal e 

seus agentes públicos

Dar feitura às funções que 

lhe são competentes

Responsabilidade objetiva do 

Estado tem frente a atuação de 

seus agentes

Realizar as ações PM 

rigorosamente dentro dos  

critérios legais, evitando 

assim prejuízo ao erário e/ou 

a outrem

Hábil e certo na concretização de 

suas funções

Cumpridor eficaz de suas 

atribuições normativas
DIREITO 

ADMINISTRATIVO
10

CONHECIMENTOS 

JURÍDICOS

DIREITO PROCESSUAL 

PENAL
8



Ter ciência de que o servidor 

público pode responder tanto no 

âmbito administrativo, quanto no 

civil e penal pelos seus atos 

irregulares

Respaldar suas ações como 

agente público dentro das 

leis vigentes

Atuar com responsabilidade com 

a "coisa" pública

300TOTAL DE HORAS

DIREITO 

ADMINISTRATIVO
10

CONHECIMENTOS 

JURÍDICOS


