PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS,
COMUNICADORES E AMBIENTALISTAS
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – 001/2019

O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan – Cedeca/BA, no uso de
suas atribuições legais, torna público processo seletivo para contratação de profissional para
integrar a Equipe do Programa de Proteção a Defensores dos Direitos Humanos na Bahia PPDDH, da Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos, que tem
atuado no atendimento e acompanhamento dos casos de defensores de direitos humanos em
situação de ameaça e de risco em todo território nacional, conforme previsto no Decreto nº.
8.724/2016.

1.

Das vagas:

01 Psicólogo (a) com inscrição no Conselho Regional de Classe.
2.

Regime de Trabalho:

40 (quarenta) horas semanais, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
3.

Inscrições:
Envio de Currículos e Documentos: 08 e 09 de novembro (até as 18 h).

4. Habilidades e requisitos para o cargo:
Gerais:
 Disponibilidade e afinidade para atuar na defesa dos Direitos Humanos;
 Disponibilidade de participação em espaços de formação continuada como seminários,
cursos ou encontros relacionados à temática de Direitos Humanos;
 Capacidade de lidar com adversidades e situações de risco e estresse;
 Habilidade para resolver conflitos;
 Compreensão/visão sistêmica para tomada de decisões;
 Proatividade;
 Postura ética;
 Capacidade para trabalhar com equipe multidisciplinar e interdisciplinar;
 Flexibilidade de horário;
 Disponibilidade para contratação imediata;
 Demonstrar comportamento ético nas relações sociais e de trabalho;
 Ter informações e sensibilidade para trabalhar com a diversidade de gênero, cultural, étnica,
religiosa e sexual.
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Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos da Bahia
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4.1 Especificas
 Orientar a Equipe interdisciplinar nas questões específicas da sua área de atuação e conhecimento;
 Habilidade para trabalhar junto à rede de parceiros/profissionais de Programa de Proteção e
demais instâncias e instituições;
 Disponibilidade para viagens por períodos de 02 (dois) a 05 (cinco) dias consecutivos (inclusive
sábado e domingo);
 Experiência comprovada na área de Direitos Humanos;
 Elaborar pareceres e estudos de casos relacionados aos usuários do Programa de Proteção;
 Capacidade de elaboração e sistematização da prática;
 Capacidade de interlocução interinstitucional;
 Capacidade para resguardar informações que envolvam o sigilo da proteção de usuários;
 Colaborar na consolidação da política de direitos humanos na qual se Insere o Programa de
Proteção;
 Subsidiar as instâncias de deliberação do sistema com as informações que se fizerem necessárias
ao funcionamento adequado do Programa de Proteção;
 Realizar triagem e traslado dos usuários do Programa de Proteção e seus familiares;
 Alimentar os bancos de dados com as informações pertinentes;
 Realizar acompanhamento dos usuários do Programa de Proteção;
 Elaborar relatórios periódicos sobre o trabalho realizado;
 Identificar demanda e se necessário, realizar encaminhamentos específicos;
 Subsidiar a Coordenação Estadual e a Entidade Gestora do referido Programa com as informações
que se fizerem necessárias ao cumprimento adequado do Programa;
 Conhecimento de políticas públicas;
 Operacionalização de banco de dados;
 Experiência em projetos e/ou programas sociais;
 Conhecimento e desenvoltura para trabalhar com Pacote Office;
 Habilidade para operar e atualizar banco de dados;
 Capacidade de síntese e elaboração de relatórios periódicos sobre o trabalho realizado.
5. Documentos Necessários:
Os documentos necessários para a participação na seleção serão os abaixo relacionados, os quais
deverão ser enviados para o endereço eletrônico: bappddh@gmail.com, entre os dias 07 e 08 de
novembro de 2019 até as 18 horas devendo constar no assunto do e-mail o seguinte: SELEÇÃO
PPDDH/BA, tendo como anexos os seguintes documentos:
 Currículo Profissional, juntamente com a cópia dos correlatos documentos comprobatórios

(Carteira Profissional e Comprovante de Formação Complementar);
 Cópia do documento oficial de identificação, a exemplo do RG, CTPS;
 Comprovante de Endereço;
 Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual e Federal.

6. Cronograma das Etapas:
A avaliação se dará em três etapas: análise curricular, seleção em grupo e entrevista individual e serão
realizadas conforme calendário abaixo:

a)
b)
c)
d)
e)

Divulgação deste Edital: 08 de novembro de 2019
Envio de Currículos e Documentos: 08 e 09 de novembro (até as 18 horas)
Convocação dos candidatos pré-selecionados para a fase de Entrevista: 11 de novembro
Realização das Etapas da Entrevista: 13 de novembro (turno vespertino)
Divulgação do Resultado: 14 de novembro de 2019

Obs: Os resultados poderão ser acompanhados nas redes sociais do Cedeca/Ba, nas páginas no
Facebook e no Instagram.
7. Da convocação:
As convocações para entrevista e contratação serão feitas por e-mail ou por número de telefones
constantes no currículo apresentado pelo (a) Candidato (a).

Salvador/BA, 08 de novembro de 2019.

Cedeca/BA

Waldemar Oliveira
Coordenador Executivo

Luciana Reis
Vice Coordenadora Executiva

