
 

 

 

 
O Presidente do FRBL, em cumprimento 
n. 02/2020 – FRBL, DIVULGA
uma  (01) entidade para o preenchimento d
edital. O acompanhamento da sessão virtual
eletrônico informado abaixo
 
 

SORTEIO: VAGA DE ASSOCIAÇÃO NO CONSELHO GESTOR 

DATA 11 DE NOVEMBRO DE 2020

HORA 14h 

LINK https://mpcon.mprs.mp.br/mpcon/3d9fec212f6df7f5d2a1

 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS 
O MPCON é uma aplicação 
necessário fazer o download e a instalação de nenhum software ou aplicativo. 
recomendado utilizar a versão mais recente do Google Chrome no seu computador ou
notebook. 
 
EM COMPUTADORES 
*Desktop ou notebook com sistema operacional Windows ou iOS
**Navegador Google Chrome (última versão)
 
DISPOSITIVOS MÓVEIS 
*iPad / iPhone: Sistema Operacional iOS 12.2 ou superior e navegador Safari ou
Google Chrome (atualizados)
**Android: Sistema operacional Android 6.0 ou superior e navegador Google Chrome
(atualizado) 
 

 
Abaixo, link contendo tutorial
acessar o MPCON:  
http://www.mprs.mp.br/media/areas/frbl/arquivos/tutoriais/tutorial_acesso_visitantes_2020.pdf
 
 
 
Porto Alegre, 30 de outubro de 2020.
 
 

Subprocurador
Presidente do Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados 

 
AVISO N. 08/2020 

O Presidente do FRBL, em cumprimento à previsão contida nos itens 10 e 12 
DIVULGA  sessão pública virtual para SORTEIO, 

entidade para o preenchimento d e vaga  prevista no item n. 1 
companhamento da sessão virtual  poderá ser feito acessando o 

baixo. 

DE ASSOCIAÇÃO NO CONSELHO GESTOR -

11 DE NOVEMBRO DE 2020 

https://mpcon.mprs.mp.br/mpcon/3d9fec212f6df7f5d2a1

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA O ACESSO À TRANSMISSÃO
O MPCON é uma aplicação web que roda dentro do seu navegador de 
necessário fazer o download e a instalação de nenhum software ou aplicativo. 

utilizar a versão mais recente do Google Chrome no seu computador ou

Desktop ou notebook com sistema operacional Windows ou iOS 
Navegador Google Chrome (última versão) 

iPad / iPhone: Sistema Operacional iOS 12.2 ou superior e navegador Safari ou
Google Chrome (atualizados) 

Android: Sistema operacional Android 6.0 ou superior e navegador Google Chrome

tutorial  para usuários que desejem mais informações para 

http://www.mprs.mp.br/media/areas/frbl/arquivos/tutoriais/tutorial_acesso_visitantes_2020.pdf

de outubro de 2020. 

SÉRGIO HIANE HARRIS, 
Subprocurador-Geral de Justiça de Gestão Estratégica,

residente do Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados 
FRBL-RS. 

1 

à previsão contida nos itens 10 e 12 do Edital 
 que selecionará 

prevista no item n. 1 daquele 
acessando o endereço 

- FRBL 

https://mpcon.mprs.mp.br/mpcon/3d9fec212f6df7f5d2a1 

TRANSMISSÃO 
que roda dentro do seu navegador de internet. Não é 

necessário fazer o download e a instalação de nenhum software ou aplicativo. É 
utilizar a versão mais recente do Google Chrome no seu computador ou 

iPad / iPhone: Sistema Operacional iOS 12.2 ou superior e navegador Safari ou 

Android: Sistema operacional Android 6.0 ou superior e navegador Google Chrome 

para usuários que desejem mais informações para 

http://www.mprs.mp.br/media/areas/frbl/arquivos/tutoriais/tutorial_acesso_visitantes_2020.pdf  

Geral de Justiça de Gestão Estratégica, 
residente do Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados 


