CHAMADA PÚBLICA
REDE DE DEFENSORES DE DIREITOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1.

APRESENTAÇÃO
1.1 - Sobre a Rede de Defensores de Direitos:
O projeto selecionará 20 lideranças/representantes e defensores de direitos e pretende
desenvolver formação em Direitos Humanos e Promoção de Saúde de lideranças dos
territórios populares
do Estado do Rio de Janeiro a partir de um ciclo de
encontros/oficinas temáticas.
Entende-se como defensoras e defensores de direitos pessoas, grupos, organizações,
povos e/ou movimentos sociais que atuam contra todas as violações de direitos e
liberdades fundamentais de povos e de indivíduos, bem como pela conquista de novos
direitos individuais e coletivos (políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais). A
luta das defensoras e defensores afirma direitos mesmo quando estes ainda não
tenham assumido uma forma jurídica ou uma definição conceitual específica. Sua ação
é também de resistência às estratégias de deslegitimação e criminalização dos
movimentos sociais e à ausência de reconhecimento social de suas demandas.
1.2 - São objetivos do projeto:
● Formar 20 lideranças/representantes de diferentes territórios populares do Estado do
Rio de Janeiro;
● Criar e desenvolver uma rede autônoma de líderes/representantes populares e
defensores de direitos;
● Produzir e publicizar mapeamento de violações em saúde e Direitos Humanos;
1.3 - Temas e direitos que o projeto pretende alcançar/dialogar a partir dos
defensores e líderes/representantes que desenvolvem ações dentro do seu
território :
[ ] Educação
[ ] Direitos das Mulheres
[ ] Etnia/Raça
[ ] Reforma Agrária e Segurança Alimentar
[ ] Direito à Moradia Urbana
[ ] LGBTQIA+

[ ] Justiça Socioambiental
[ ] Povos Tradicionais, Indígenas e Quilombolas
[ ] Saúde integrada
[ ] Acesso à Cultura
[ ] Sistema Prisional
[ ] Sistema Socioeducativo
[ ] Direito da Criança e Adolescente/Juventudes
[ ] Familiares de vítimas de violência
[ ] Mobilidade Urbana
[ ] Pessoas com Deficiência
[ ] Refugiados e migrantes
[ ] Trabalho Digno
[ ] Comunicação popular
2.

Quem pode participar
Serão selecionadas até 20 lideranças/representantes comunitários e defensores de
direitos que residam em territórios populares do Estado do Rio de Janeiro e sejam
maiores de 18 anos.
O/a candidato/a deve participar de algum grupo, movimento, organização, coletivo ou
instituição através das quais realiza sua atuação social sobre os temas elencados no
item 1.3 deste documento, em territórios periféricos, em áreas urbanas ou rurais.
Serão priorizados/as candidatos/as que atuem em um ou mais temas abordados no
item 1.3 deste documento, preferencialmente integrantes de algum grupo, movimento,
organização, coletivo ou instituição que venham a compor uma rede autônoma de
defensores de direitos do Estado do Rio de Janeiro.
O/a candidato/a deve ter disponibilidade para participar de todos os encontros/oficinas
previamente agendados, que preferencialmente acontecerão sempre aos sábados entre
10h e 15h.
O/a candidato/a também participará de forma remota de um grupo de
Acolhimento/Escuta quinzenalmente às sextas-feiras no período tarde/noite com
duração de 1 hora e 30 minutos. Assim como, de encontros quinzenais remotos com a
equipe multiprofissional do projeto, em dias e horários a serem definidos entre a equipe
e os/as defensores/as.
Será selecionado apenas um integrante por grupo, movimento, organização, coletivo ou
instituição. Não sendo vetado o encaminhamento de inscrição de mais de um integrante
de um mesmo segmento/grupo.

3.

Submissão da inscrição
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, através do
formulário disponível no link: https://forms.gle/Zi4jRoTLPBia8Gig6

O prazo de inscrição vai do dia 16 de maio até às 23h59min (horário de Brasília) do dia
27 de maio de 2022. Não será recebida proposta por qualquer outro meio, tampouco
após o prazo final de recebimento estabelecido por esta chamada.
4.

Duração do projeto
A realização das oficinas e os encontros com a equipe técnica acontecerão ao
longo de 10 meses de execução.
Após a seleção, a equipe multidisciplinar do projeto fará um acompanhamento
sistemático, a partir de visitas e encontros no território do/a selecionado/a para
identificar e fortalecer as iniciativas já realizadas de cada liderança, bem como
atendimento e acompanhamento em saúde mental do/a defensor/a e sua rede.
Como estabelecido no item 1.1 deste edital, há um calendário de encontros/oficinas
previstas para acontecer no segundo semestre de 2022 que contarão com a
participação de especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e de outras instituições
parceiras do projeto.

5.

Apoio Financeiro
5.1 - O projeto prevê um aporte financeiro aos/às selecionados/as mediante pagamento
de bolsa, no valor de R$ 1.310,00 para participar das oficinas e encontros online e os
presenciais que acontecerão na sede da Fiocruz (Manguinhos, Rio de Janeiro);
5.2. Caso o/a candidato/a já receba alguma bolsa de pesquisa, é de sua inteira
responsabilidade a verificação da possibilidade de acúmulo de bolsa junto à agência
financiadora.

6. Processo de seleção
A seleção será realizada pela coordenação do Projeto Defensores de Direitos
Humanos: Promoção de saúde e apoio para formação de rede.
No curso do processo seletivo a coordenação estará disponível para tirar dúvidas
através do endereço de e-mail: defensorxspopulares@gmail.com
Todas as etapas têm caráter eliminatório.

Etapa 1 - Preencher o formulário no link especificado no item 3;
Nesta etapa deverá ser anexada, obrigatoriamente, uma carta de comprovação de
atuação social assinada pelo coletivo, grupo, organização, instituição ou movimento
social em que faz parte;
Etapa 2 - Avaliação e pré-seleção dos inscritos;
Serão considerados os seguintes aspectos avaliativos:

a) Adequação da atuação da liderança/representante aos temas apresentados
no item 1.3 deste documento;
b) Capacidade do coletivo, grupo, organização, instituição ou movimento social
em produzir ações concretas que contribua para relação da rede com seu
território;
c) Além dos aspectos avaliativos, critérios de equidade social na seleção dos
candidatos também serão considerados: Diversidade territorial; Gênero, raça
e pessoas com deficiência.
Etapa 3 - Entrevistas dos pré-selecionados;
a) Os/as candidatos/as selecionados nas etapas 1 e 2 participarão de uma
entrevista presencial a ser realizada pela equipe técnica multiprofissional do
projeto, preferencialmente no território de atuação do candidato/a;
b) Os/as candidatos/as selecionados/as para entrevista serão informado/as por
e-mail e contato telefônico;
7. Divulgação do Resultado
O resultado das propostas aprovadas será divulgado publicamente no link:
https://portal.fiocruz.br/coordenacao-de-cooperacao-social
Os/as selecionado/as também serão contatado/as, por e-mail, pela Coordenação do
Projeto.
8. Termo de Concessão de Bolsa
Para a concessão da bolsa, será necessária a apresentação dos documentos
comprobatórios elencados abaixo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Currículo atualizado (preferencialmente Lattes se tiver/ link do endereço eletrônico)
Comprovante de escolaridade,
Certidão de nascimento
RG e CPF
Se colocar outro documento sem ser o RG é obrigatório a inclusão da certidão de
nascimento.
Comprovante de residência
Documento de identificação visual (foto/ selfie) – com identidade na mão.
Cartão da conta bancária para depósito (Somente a parte do nome/ da agência,
conta corrente e banco). Não enviar a parte que aparece o código de segurança.
Se casado ou divorciado – certidão de casamento ou averbação.

9. Cronograma
Divulgação do Edital e Inscrições

16 de maio até 27 de maio de 2022

Avaliação e pré-seleção dos inscritos

30 de maio até 03 de junho de 2022

Resultado
entrevista

1ª

Etapa

e

convocação

para 03 de junho de 2022

Entrevistas presenciais

06 de junho até 17 de junho de
2022

Resultado Final

22 de junho de 2022

Entrega de Documentos do Anexo I

Entre 22 de junho e 29 de junho de
2022

Encontros da primeira fase do Projeto

Oficina 1 - 09 de julho de 2022

Oficina 2 - 23 de julho de 2022

Oficina 3 - 06 de agosto de 2022

Oficina 4 - 27 de agosto de 2022

Oficina 5 - 10 de setembro de 2022

Oficina 6 - 15 de outubro de 2022

Oficina 7 - 19 de novembro de 2022

Oficina 8 - 03 de novembro de 2022

