COMISSÃO
O DE DIRE
EITOS HUM
MANOS E CIDADAN
NIA DA AS
SSEMBLEIIA
LEGIISLATIVA
A DO ESTA
ADO DO CE
EARÁ
EDIT
TAL DE SELEÇÃ
ÃO SIMP
PLIFICADA
A PARA ADVOG
GADO(A) DO
ESC
CRITÓRIO
O DE DIR
REITOS HUMANO
OS E ASSESSORIA
A JURÍDIICA
POP
PULAR FREI
F
TITO DE ALENCAR
A
R (EFTA) DA
A
ASSEMBLEIA
LEG
GISLATIVA
A DO ESTADO DO CEARÁ
C
Eddital nº 01/2
2018
Seleçção Simplifficada paraa contrataçãão de advo
ogado(a) paara atuar noo Escritório
o de
Direiitos Humannos e Asseessoria Juríddica Populaar Frei Titto de Alenccar (EFTA) da
Asseembleia Leggislativa do Estado do Ceará.
C

A Coomissão Esspecial de Avaliação
A
r
responsável
l pela Seleçção Simplificada indiccada
pela Comissão de Direitoss Humanos e Cidadan
nia juntameente com a Presidênciaa da
Asseembleia Leegislativa do
d Estado do Ceará realizará a seleção de 1 (um
m/a)
advoogado(a) reegularmentee inscrito naa Ordem do
os Advogaddos do Brassil para exeercer
funçõões em Gruupo de Trabbalho, bem
m como prom
moverá a foormação d
de Cadastro
o de
Reseerva para o mesmo carggo.
1. DIISPOSIÇÕ
ÕES PRELIIMINARES
S
1.1 A Seleção Simplificaada será reaalizada pella Comissão Especial de Avaliaação,
compposta por:
- 1 (uum) represeentante da Comissão
C
d Direitos Humanos
de
H
e Cidadania da Assemb
bleia
Legislativa do Estado
E
do Ceará;
- 1 (um) reprresentante da
d Assessooria Jurídicca e de Relações
R
Innstitucionaiss da
Presiidência da Assembleia
A
Legislativaa do Estado do Ceará;
- 1 (um)
(
repressentante do Escritório de Direito
os Humanoss Frei Tito de Alencaar da
Asseembleia Leggislativa do Ceará (EFT
TA);
- 1 (uum/a) representante da Procuradorria Jurídica da Assembleia Legislaativa do Ceaará;
- 1 (uum) represeentante da Comissão
C
dee Direitos Humanos
H
da Ordem doss Advogado
os do
Brasiil – Seção Ceará;
C
- 1 (um)
(
professsor vinculaado à Univeersidade Feederal do Ceeará, vinculado ao pro
ojeto

Núclleo de Assessoria Jurídica Comuunitária (NAJUC) ou ao Centroo de Assesssoria
Juríddica Universsitária (CAJJU) da Univversidade Feederal do Ceará (UFC);
- 1 (um)
(
representante do MAM – Movimento
M
Pela
P
Soberaania Populaar na Minerração,
Movvimento sociial atendidoo pelo Escrittório Frei Tito
T de Alenncar;

1.2 A carga horáária de trabaalho será dee 20 (vinte) horas semaanais.
1.3 A Seleção Simplificada
S
a terá validaade de 2 (an
nos), a conttar da data dda publicação da
homoologação doo resultado final, podenndo ser prorrrogada por igual período.
1.4 O resultadoo do processo seletivo e todos oss comunicaddos relativoos a esta seeleção
estarrão disponníveis no site da Assembleia
A
Legislativva do Esttado do Ceará
C
www
w.al.ce.gov.bbr.

2. DA
AS INSCR
RIÇÕES:

2.1 Os
O candidattos deverãoo encaminhhar pessoalm
mente, por procuração ou via corrreios
com Aviso de Recebimento
R
o (AR) o reespectivo cu
urrículo (connstando conntato telefôn
nico),
cartaa de motivaação (máxim
mo de duas laudas) e comprovaçã
c
ão de títulos, no períod
do de
à Diretoriia Adjunto--Operacionaal, sala 2022, localizad
22/100/2018 a 26/10/2018,
2
da no
edifício sede daa Assembleeia Legislatiiva do Estaado do Ceaará, nos horários de 9h
9 às
16h330.
2.2 Aqueles que
q
enviarem inscriçção via co
orreios devverão remeeter tambéém a
docuumentação digitalizadaa para o email
e
selecaaofreitito20018@gmail.com, dentrro do
prazoo de inscrição acima.
2.3 O currículoo, a carta de motivaçção e os tíítulos a serrem apreseentados dev
verão,
sobreetudo, levarr em conta a atuação em Direitos Humanos, Assessoria Jurídica Po
opular
e áreeas afins, quue possam comprovar os
o itens 6.2 e 6.4.

2.2 São
S requisittos para a nomeação
n
e posse:

2.2.11 Ser brasileiro (a) ou gozar das prerro
ogativas prrevistas no artigo 12
2 da
Consstituição Fedderal;
2.2.22 Conhecer, atender e estar
e
de acorrdo com as exigências contidas neeste Edital;

2.2.33 Gozar de boa
b saúde fíísica e menttal;
2.2.44 Ter habilittação específica de baccharel (a) em
m Direito e estar deviddamente insccrito
(a) juunto a OAB
B;
2.2.55 Estar o candidato
c
d sexo maasculino em
do
m regular situação perrante o serrviço
milittar;
2.2.66 Estar em situação
s
regular com ass obrigaçõess eleitorais;
2.2.77 Não ter qualquer
q
resstrição de ordem
o
crim
minal que im
mpeça o livvre exercício
o de
direittos.

2.3 Os
O candidattos também
m devem poossuir:
d
hum
manos e asssessoria juríídica
2.3.11 Aptidão e experiência para trabaalhar com direitos
popuular;
2.3.22 Afinidadee com os teemas trabalhhados pelo Escritório, assim com
mo conhecim
mento
sobree Direitos Humanos;
H
2.3.33 Conhecim
mento da realidade
r
dos movimeentos sociaais, comuniidades e grrupos
vulneerabilizadoss no Brasil, especialmeente no Cearrá;
2.3.44 Capacidadde de interloocução e arrticulação com variadoos setores daa sociedadee civil
e com
m o sistemaa de justiça;
2.3.55 Experiênciia com prática forense;;
2.3.66 Capacidadde para trabaalhar em eqquipe;
2.3.77 Excelentte utilizaçãão da norrma culta portuguessa e boa capacidade de
argum
mentação;
2.3.88 Disponibillidade para atividades externas;
e
2.3.99 Conhecim
mentos básicoos de inform
mática.

AS VAGAS
S
3. DA

A vagas serão preennchidas seggundo a orrdem de classificação
c
o final doss (as)
3.1 As
canddidatos (as) habilitados (as), sendoo 1 (uma) vaga
v
para noomeação e pposse imed
diata e
10 (ddez) vagas para
p o cadasstro de reserrva.
4. DA
A DESCRIIÇÃO DA FUNÇÃO
F

4.1 O(a)
O
candiddato(a) atuuará na deffesa de dem
mandas colletivas ou individuais com
reperrcussão coleetiva, na peerspectiva da
d educação
o em direitoos humanoss e da assesssoria
juríddica popularr a comunidades e gruupos sociallmente marrginalizadoss e excluído
os de
direittos, atravéss do acompanhamento judicial e extrajudicia
e
al de causass como con
nflitos
fundiiários na ciidade e no campo;
c
o direito à moradia; o com
mbate à vioolência conttra os
direittos humanoos de segmeentos vulnerrabilizados; a defesa daa liberdade dde comuniccação,
com a garantia aos meios de comuniicação popu
ular; a defeesa do meioo ambiente,, e as
undamentaiss e humannos disposto
os na
demaais causas relacionadaas com os direitos fu
Consstituição Federal de 1988, Convenção Americana
A
sobre Direitos Hum
manos,
Decllaração Uniiversal de Direitos Humanos
H
e demais noormativas ggarantidorass dos
direittos humanoos.

4.2 Atividades
A
a serem deesenvolvidaas pelo (a) advogado(a
a
a):
4.2.11 Promover formação e capacitaçãão a organizzações de baase, comuniidades, entid
dades
da soociedade civvil, poder púúblico, sobrre o conteúd
do e aplicabbilidade de ddireitos hum
manos
e funndamentais, em especiaal aqueles pertinentes às
à temáticas priorizadass pelo Escritório;
4.2.22 Efetuar, aiinda levanddo-se em coonta as temááticas destaccadas na atuuação do EFTA,
E
estuddos e pesquiisas sobre direitos
d
hum
manos e fund
damentais;
4.2.33 Assessoraar juridicam
mente, judiicial e/ou extrajudiciaalmente, coomunidadess que
vivem
m em asseentamentos informais ou em áreaas de confflito fundiárrio, movim
mentos
popuulares e orgaanizações da sociedadee civil;
4.2.33 Colaborarr com os trrabalhos da Comissão de Direitoss Humanos e Cidadan
nia da
Asseembleia Leggislativa do Ceará;
4.2.44 Promoverr pesquisas envolvenddo coleta dee dados e fatos sobree a situação
o dos
direittos defendiddos pelo EF
FTA no seu trabalho dee assessoria;;
4.2.55 Representtar o EFTA
A em audiênncias públiccas e judiciiais, reuniõees, conferên
ncias,
seminários, etc;
4.2.66 Contribuirr para a prevvenção de despejos
d
forrçados ilegaais e outras vviolências contra
c
os diireitos fundaamentais e sociais
s
das comunidadees e grupos assessoradoos.

5. DA
AS ETAPA
AS DO PRO
OCESSO SELETIVO
S
O
5.1 Primeira Etapa: annálise de currículos,
c
títulos com
mprobatórioos e cartass de
motivvação (máxximo de duas
d
laudass, fonte Tim
mes New Roman, 122, espaçam
mento
simpples);

5.2 Serão
S
utilizzados os segguintes crittérios para seleção na primeira eetapa:
5.2.11 Experiênciia em Advoocacia, sobreetudo a adv
vocacia popuular;
5.2.22 Cursos ou capacitaçõees na área de
d direitos humanos
h
e assessoria
a
juurídica popu
ular;
5.2.33 Cursos de Pós Graduaação (especcialização, mestrado,
m
dooutorado), pparticipação
o em
grupos de pesquuisa e traballhos publicaados na área de direitoos humanos e/ou assesssoria
juríddica popularr;
5.2.44 Atuação em
m Direitos Humanos
H
e Assessoriaa Jurídica Poopular;
5.2.55 Participaçção em gruupos de exttensão univ
versitária quue atuam a partir do viés
teórico-prático da
d assessoriia jurídica popular
p
(AJP
P);
5.2.66 Exercício de estágio, monitoriaa, ou particiipação voluuntária em organização
o de
Direiitos Humannos;
5.2.77 Atuação profissionaal em entiddades ou órgãos
ó
que atuam com
m a práxiss de
assesssoria jurídiica popular e/ou com a temática dee Direitos Humanos.
H
5.2.88 Demais exxperiênciass que compprovem atuaação específica nas áreeas de trab
balho
priorritárias do EFTA.
E

5.3 Segunda
S
Ettapa: entrevvista

5.4 Serão
S
utilizzados os segguintes crittérios para seleção na segunda ettapa:
5.4.11 Perfil do candidato com
c
experiêência em direitos
d
hum
manos e assessoria juríídica
popuular;
5.4.22 Disponibillidade de tem
mpo para o trabalho, especialmente em viageens;
5.4.33 Capacidaddes interrelaacionais e habilidadess técnicas, de
d articulaçção, de atuaação
com proatividadde e de trabaalho em gruupo, comuniicação claraa, objetiva e de acordo com
a norrma culta daa Língua Poortuguesa.
5.5 Data
D para diivulgação doo resultado da primeiraa etapa: 31/110/2018;

5.6 Serão
S
selecioonados 20 candidatos
c
p etapa (entrevista);
para
(
5.6 Os candidaatos selecioonados na primeira etapa
e
realizzarão entreevista nos dias
05/111/2018 a 07/11/20188, em horáário a ser divulgado no site dda Assemb
bleia
Legislativa do Estado
E
do Ceará – www
w.al.ce.gov.b
br.
D para diivulgação doo resultado:: 09/11/2018.
5.7 Data
5.8 Nomeação
N
e início dos trabalhos: 12/11/2018.
1
.
6. DO
OS CRITÉ
ÉRIOS DE DESEMPA
D
ATE
Em caso
c
de emppate na notaa final na seeleção pública, terá preeferência o((a) candidatto(a)
que obtiver
o
a maior
m
nota na Entrevistaa. Persistind
do o empatee, haverá a escolha pello(a)
canddidato(a) coom maior pontuação
p
n quesito experiênciaa em Direittos Humano
no
os e
Asseessoria Juríddica Populaar, ainda assim
a
persisstindo o em
mpate será escolhido o(a)
canddidato(a) de menor inscrição na Orrdem dos Ad
dvogados do Brasil.

7. DA
A DIVULG
GAÇÃO DO
OS RESUL
LTADOS

7.1 O resultadoo da primeiira etapa doo processo,, com a claassificação dos candid
datos
seleccionados paara a entrevvista, será divulgado
d
no
n site da Assembleia
A
Legislativaa do
Estaddo do Cearáá – www.al..ce.gov.br.
7.2 O resultado final do prrocesso, com
m a classifiicação dos candidatos,
c
será divulg
gado
no siite da Assem
mbleia Legislativa do Estado
E
do Ceará
C
– www
w.al.ce.gov.br.

8. DA
A CONTRA
ATAÇÃO

8.1 O(A)
O
candiddato (a) aprrovado(a) será
s
convoccado para asssumir no ddia 12/11/2018,
seguiindo a ordeem de classificação, atrravés de grrupo de trabbalho, de livvre nomeaçção e
exonneração, paara preenchhimento daas vagas previstas
p
n
neste
Editall, levando em
consiideração quue a presentte seleção visa
v a oportu
unizar a am
mpla concorrrência e esccolha
demoocrática, de
d acordo com o perfil pro
ofissional necessário
n
para o bom
b
desennvolvimento das atividdades no âm
mbito do Esccritório.
8.2 Além
A
de 1((um/a) aproovado para contratação
o imediata,, serão seleecionados, para
p
form
mação de caadastro de reserva,
r
os 10 (dez) caandidatos subsequentees na ordem
m de

classsificação.

AS DISPOSIÇÕES FINAIS
9. DA

9.1 O resultado do processso seletivo e todos os comunicadoos relativoss a esta seleeção
estarrão disponííveis nos sites
s
da Asssembleia Legislativa do Estadoo do Cearrá –
www
w.al.ce.gov.bbr.
Anexxo I – Critéérios para a análise e pontuação de títulos

Experiência em Advocacia
A

10

Certidã
ão das Justiçças Federal e/ou Estadual. 2
(dois) pontos
p
para cada ano, ccom, no mínimo, 5
(cinco) atos processsuais pratica
ados por ano
o.

Curso
os ou capaccitações na área de
direito
os humanoss com carga
a horária
mínim
ma de 30 (qu
uarenta) hora
as

10

2 (dois) pontos para
a cada curso
o.

Curso
o de Especia
alização

5

Diplom
ma devidame
ente revestid
do dos requ
uisitos
da legis
slação pertin
nente.

Curso
o de Mestrad
do

10

Diplom
ma devidame
ente revestid
do dos requ
uisitos
da legis
slação pertin
nente.

Curso
o de Doutora
ado

15

Diplom
ma devidame
ente revestid
do dos requ
uisitos
da legis
slação pertin
nente

Atuaçção prévia em
e Direitos Humanos
H
e Asssessoria Jurrídica Popula
ar*

50

Totall Máximo de
e Pontos

1
100

– Critérios para a análise e pontuação na
n Primeira Etapa da Seleção Simp
plificada
* Atua
ação prévia em Direitos Humanos e Assessoria
A
Jurídica
J
Popular:
• Atu
uação em En
ntidades que
e trabalham na temática
a de Direitoss Humanos (comprovad
da por
decla
aração da entidade, aco
ompanhada da comprov
vação da prrática de atiividades); (a
até 20
ponto
os, sendo 10
0 pontos para
a cada ano).
• Atu
uação em órrgãos públiccos que trab
balham com a temática de Direitos Humanos ou
o em
Comiissões de Direitos
D
Hum
manos – (a
até 10 pon
ntos, sendo 5 pontos para cada ano),
comp
provada por declaração
d
e
e/ou
certidão
o específica assinada
a
porr autoridade competente..

• Exe
ercício de estágio, monito
oria ou particcipação em projeto
p
de pe
esquisa em Direitos Hum
manos
e/ou Assessoria Jurídica Popular; (até 5 pontos, se
endo 5 ponto
os por ano),, comprovad
da por
decla
aração e/ou certidão
c
espe
ecífica assinada por auto
oridade comp
petente.
• Atua
ação em pro
ojetos de pessquisa e exte
ensão de Ass
sessoria Juríídica Popularr; (até 10 pon
ntos,
sendo
o 5 pontos por
p ano).
• Mo
onografias ou
u trabalhos publicados (livros, artig
gos, pesquissas) na tem
mática de Direitos
Huma
anos e/ou Asssessoria Jurídica Popula
ar; (até 5 pontos, sendo 5 pontos porr trabalho)

Anexxo II – Crittérios para a análise da
d Entrevissta

Perfiil do Candiddato com traabalho em
Direiitos Humannos e Assesssoria Jurídicca
Popuular
Disponibilidadee de tempo para
p o trabalho
Capaacidades intterrelacionaais e habilidades
técniicas (articculação e negociaação;
adaptabilidade; atuação com
m proatividdade;
foco em resulttados; comuunicação clara,
objettiva e de acoordo com a norma cultta da
Línggua Portugueesa)
Totaal

Ponttuação Máxxima
50

25
25

100

Anexxo III - Callendário
Insccrições

22/10/2018 à 26/10/2018
2

Ressultado da 1ª etapa

31/10/2018

Enttrevista

05/11/2018 a 07/11/2018
0

Ressultado Fin
nal

09/11/2018

Nom
meação e in
nício dos trrabalhos

12/11/2018

