
COMPETÊNCIAS ATRIBUTOS
Identificar qual é o papel do Ministério Público do Estado do Acre

Reconhecer suas responsabilidades e direitos no desenvolvimento de suas práticas funcionais

Analisar a realidade e cenários sobre os quais irá atuar por meio de dados e informações 

Desenvolver o pensamento crítico e criativo

Enuciar os princípios e fundamentos da comunicação social no âmbito do Ministério Público do Estado do 

Acre

Relacionar os assuntos tratados no âmbito do MP/AC, com vista a agir de forma consciente.

Promover intervenções qualificadas, compreendendo o exercício de suas funções

Classificar os assuntos jurídicos para diferenciando-os  em cível ou criminal

Aplicar conhecimentos teóricos em suas atribuições funcionais com responsabilidade e conciência crítica

Executar ferramentas aplicadas à gestão pública, com vistas ao desempenho eficiente e eficaz

Atuar com foco em solução e na geração do maior e melhor benefício

Gerenciar  conflitos  aplicando tecnicas de negociação eficientes e eficazes

Utilizar ferramentas de tecnologia e equipamento de TI de forma responsável e dominar as 

funcionalidades básicas do Sistema de Automação da Justiça - SAJ-MP

Cuidar do meio ambiente em que trabalha

Atuar de acordo com as normas e regulamentos institucionais

Realizar atividades em equipe

Manusear dados e informações institucionais com sigilo

Elaborar e gerir documentos oficiais com qualidade técnica

Elaborar e gerenciar projetos

Reconhecer conceitos básicos  de gestão financeira do setor público listando as técnicas a serem 

aplicadas no âmbito do MPE

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

CONCEITUAIS - SABER CONHECER

PROCEDIMENTAIS - SABER FAZER

PERFIL DO PROFISSIONAL ANALISTA



Reconhecer conceitos básicos  de gestão com pessoas listando as técnicas a serem aplicadas no âmbito 

do MPE 

Reconhecer conceitos básicos  de administração pública listando as técnicas a serem aplicadas no âmbito 

do MPE.

Cooperar com normas e regulamentos internos

Compreender o processo sistemico, reconhecendo seu papel individual no contexto social

Agir com alteridade no Atendimento aos clientes interno e externos

Agir com ética profissional

Demonstrar atitudes assertivas para com seus pares e superiores

Desempenhar suas atribuições com eficiencia e eficácia

Agir com civilidade e respeito dentro e fora da instituição

Valorizar o planejamento do próprio desenvolvimento e o da instuição

Empregar o comportamento proativo e resolutivo para não procrastinar

PROCEDIMENTAIS - SABER FAZER

ATITUDINAIS - SABER SER


