
Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude 
CNPJ: 03.612.569/0001-04 

 

Núcleo Técnico Federal / PPCAAM 
Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte 

1 
 

 

EDITAL – N°001/2020 

 

 

O Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude (Brasília-DF), no uso de 

suas atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições de processo seletivo para 

contratação de profissionais para atuarem no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 

Ameaçados de Morte – PPCAAM, nos termos do Convênio nº 008/2014, celebrado entre a 

Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos e 

o Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude, conforme a legislação 

pertinente e complementar, e mediante as normas e condições contidas neste Edital.  

 

1. Das vagas: 

 Advogado(a): 01 vaga e 01 cadastro reserva. 

 Analista de Sistemas: 01 vaga e 01 cadastro reserva. 

 Cientista Social: 01 vaga e 01 cadastro reserva. 

 Psicólogo(a): 01 vaga e 01 cadastro reserva. 

 

1.1. Regime de Trabalho:  

 Regime jurídico conforme a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com carga 

horária de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva. 

 

1.2. Habilidades e requisitos em comum: 

 Possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Direito, 

Psicologia, Ciências Sociais (Sociologia, Antropologia e Ciência Política) e Análise de 

Sistema (Sistemas de informação, Sistemas para Internet, Ciência da computação, 

Análise de sistemas, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, 

Processamento de Dados, Informática, Licenciatura em Computação ou outros cursos 

similares), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_Computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenciatura_em_Computa%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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 Conhecimento, experiência e empatia com a temática dos Direitos Humanos; 

 Capacidade de lidar com adversidades e situações de risco; 

 Habilidade para resolver conflitos de forma não-violenta; 

 Habilidade para trabalhar com a rede de parceiros, profissionais do PPCAAM e 

demais instâncias e instituições; 

 Disponibilidade para viagens, por períodos variados (inclusive feriados e finais de 

semana); 

 Proatividade; 

 Postura ética; 

 Experiência em equipe interdisciplinar; 

 Conhecimento e desenvoltura para trabalhar com Pacote Office; 

 Habilidade para operar e atualizar banco de dados; 

 Habilidade verbal e escrita; 

 Capacidade de síntese e elaboração de relatórios periódicos sobre o trabalho realizado. 

 

 

1.3. Das habilidades para as vagas da Equipe Técnica: 

1.3.1. Advogado(a): 

• Analisar as circunstâncias judiciais para inclusão no Programa de Proteção; 

• Realizar assessoria jurídica, acompanhamento, orientação dos processos em andamento 

durante o período de proteção;  

• Reforçar a diferença entre as políticas públicas de proteção ao(à) adolescente 

ameaçado(a) e as de socioeducação;  

• Auxiliar a coordenação nas ações de articulação com instituições do âmbito da Justiça 

(Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Defensoria Pública);  

• Dialogar com Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública sobre a criação de 

fluxo para garantir o acolhimento institucional. 
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1.3.2. Cientista Social: 

• Articular a rede de proteção de criança e adolescente, bem como seus familiares, para o 

ingresso no programa;  

• Desenvolver e analisar indicadores para subsidiar a CGDDCA na articulação e discussão 

de políticas públicas para a área da infância e adolescência;  

• Produzir textos, relatórios, planilhas e gráficos relativos às atividades de monitoramento;  

• Participar de todas as visitas técnicas de monitoramento sob a supervisão da 

CGDDCA/MDH;  

• Elaborar relatórios concernentes à visita in loco com o intuito de fornecer uma análise do 

funcionamento da política de Direitos Humanos; 

• Experiência em processos de articulação de redes locais e regionais ligadas ao tema dos 

Direitos Humanos, preferencialmente no que se refere à proteção dos direitos da criança e 

do adolescente; 

• Experiência e atuação na área de promoção dos direitos da criança e do adolescente. 

 

1.3.3. Psicólogo(a): 

• Acompanhar e garantir escuta e intervenção psicológicas necessárias para a adaptação, 

construção e preservação da autonomia dos sujeitos e responsabilização subjetiva;  

• Identificar os aspectos subjetivos que perpassam o desenvolvimento psicossocial e a 

dinâmica familiar frente à situação da ameaça de morte e proteção;  

• Proporcionar meios aos(às) adolescentes para o fortalecimento de seus vínculos 

familiares e construção de seu projeto de vida;  

• Articular com a rede os serviços de atendimento de saúde mental;  

• Prestar apoio, orientação e encaminhamento sociofamiliar para inclusão social dos(das) 

adolescentes em programas e serviços socioassistenciais. 
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1.4. Das habilidades para a vaga de Analista de Sistema: 

• Levantar requisitos, mapear processos e realizar modelagem de dados, com objetivo de 

estudar e implementar melhorias no Sistema de Informação para Infância e Adolescência 

– SIPIA/PPCAAM, de acordo com a modelagem do mesmo; 

• Acolher as principais demandas dos usuários do SIPIA/PPCAAM, propondo e 

implementando processos para melhor alimentação do sistema; 

• Analisar o desempenho do SIPIA/PPCAAM, solucionando problemas técnicos; 

• Capacitar os usuários do SIPIA/PPCAAM, proporcionando alimentação de dados a nível 

nacional, criando e atualizando os manuais de utilização do mesmo. 

 

1.5. Da remuneração (valores brutos mensais) para os referidos cargos: R$ 4.368,17 (quatro 

mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos). 

 

2. O Processo Seletivo constará de quatro etapas distintas: 

a) Análise de currículos; 

b) Análise das cartas de intenções; 

c) Prova escrita (teórica/prática);  

d) Entrevista (individual e por videoconferência). 

 

2.1 As etapas serão realizadas conforme calendário abaixo: 

a) 24 a 29 de agosto de 2020 – Período de postagem dos currículos e carta de intenções, em 

formato PDF, para o e-mail selecaontfvidaejuventude@gmail.com; 

b) 31 de agosto de 2020 – Análise dos currículos e cartas de intenções por banca de avaliação 

composta por representantes da equipe do PPCAAM/NTF e entidade gestora (currículos 

postados após 28/08/2020 não serão analisados).  

c) 01 de setembro de 2020 – Convocação dos candidatos pré-selecionados para as fases de 

prova escrita e entrevista que, em virtude da excepcional condição de pandemia da COVID-

19, deverão ocorrer de forma virtual, através de videoconferência e/ou tecnologias análogas;  
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d) 02 e 03 de setembro de 2020 – Realização das provas escritas e entrevistas individuais ou 

em grupo; 

e) 04 de setembro de 2020 – Divulgação do resultado do Processo Seletivo; 

f) 08 de setembro de 2020 – Apresentação dos documentos comprobatórios, previsão de 

contratação dos(as) profissionais selecionados(as) e início da capacitação.  

 

3. Realização das etapas: 

 

a) Não serão aceitos currículos e cartas de intenções enviados fora do prazo estipulado no 

item 2.1, item “a”, deste edital; 

b) No currículo serão analisados os seguintes aspectos: experiência no âmbito dos direitos da 

criança e do adolescente; experiência/atuação no campo dos Direitos Humanos; formação 

(especialização, mestrado, doutorado, curso extensão); experiência/atuação em Programas de 

Proteção;experiência/prática na resolução pacífica de conflitose comunicação não violenta, 

etc.; 

c) O envio dos comprovantes de formação profissional (cópias) serão necessários no ato da 

contratação; 

d) A carta de intenções deverá conter as seguintes informações: 

 Trajetória profissional, ativista e perspectivas futuras; 

 Razões pelas quais deseja integrara equipe interdisciplinar do PPCAAM/NTF; 

 Outros compromissos profissionais ou pessoais que podem afetar a atuação com a 

equipe do Programa e disponibilidade; 

 A carta deverá conter, no máximo, 02laudas, digitadas em Times New Roman ou 

Arial, tamanho 12, espaço 1,5.  

e) As fases de prova escrita e entrevista acontecerão, em virtude da excepcional condição de 

pandemia da COVID-19 vivenciada atualmente, de forma virtual, através de 

videoconferência e/ou tecnologias análogas. Todas as orientações serão passadas aos 

candidatos selecionados através do e-mail informado no ato da propositura da 

candidatura. 
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3.1.Prova Teórico-Prática: 

a) A prova escrita teórico-prática será destinada a avaliar os conhecimentos do(a) 

candidato(a) em relação à temática do processo seletivo, assim como a coerência das 

idéias e capacidade de expressão em Língua Portuguesa; 

b) A duração máxima da prova escrita será de uma hora. 

 

3.2. Entrevista:  

 A entrevista será destinada a avaliar as habilidades e requisitos requeridos para a função, 

citados neste edital, e será realizada por banca de avaliação composta por representantes da 

equipe do PPCAAM e da entidade gestora. 

 

3.3. Da Homologação dos resultados: 

 A banca de seleção elaborará relatório final contendo as diversas avaliações referentes 

aos(às) candidatos(as), bem como os resultados das provas do Processo Seletivo. 

 

3.4. Da convocação: 

 As convocações para prova escrita, entrevista e contratação ocorrerão via e-mail ou por 

telefone de contato disponibilizado no currículo. 

  

3.5. Da contratação e capacitação: 

a) A presente contratação refere-se à prestação de serviço cuja natureza ou transitoriedade 

justifique a predeterminação do prazo, atendendo ao estabelecido na CLT; 

b) A capacitação ocorrerá em dias posteriores à contratação e terá o objetivo de 

instrumentalizar e formar o(a) novo(a) profissional nos temas relacionados ao Programa de 

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM e ao SIPIA/PPCAAM.  

c) A fase da capacitação tem como base, entre outros conteúdos:  

 Legislação geral e específica do PPCAAM; 

 Manual de procedimentos que orienta a atuação do Programa; 
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 Atribuição dos profissionais; 

 Dinâmica de trabalho; 

 Instrumentais utilizados; 

 Segurança; 

 Sistema de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA/PPCAAM. 

 

4. Disposições Finais:  

 O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é de seis meses, inclusive do 

cadastro reserva, contados à partir da data de divulgação do resultado final, havendo 

disponibilidade de vagas e respeitada a área deformação necessária à eventual 

recomposição de quadro do Núcleo Técnico Federal; 

 O Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude, não se 

responsabiliza pelo custeio de despesas referentes ao processo seletivo; 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Instituição e pela Comissão 

Especial doProcesso Seletivo Simplificado. 

 

5. Indicações Bibliográficas:  

 Convenção Internacional dos Direitos da Criança; 

 Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

 Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária; 

 Plano Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes; 

 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE; 

 Homicídios na adolescência no Brasil – IHA 2014 – organizadores: Doriam Luis 

Borges de Melo, Ignácio Cano. – Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2016. 

 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012 - CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO BRASIL. FLACSO Brasil. CEBELA. 1ª Edição. Rio de 

janeiro, 2012. 
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 Decreto No 6.231, de 11 de outubro de 2007, que institui o Programa de Proteção a 

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. 

 Decreto Nº 9.579, de 22 de novembro 2018, que consolida atos normativos editados 

pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e 

do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os programas 

federais da criança e do adolescente, e dá outras providências. 

 

 

 

Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. 

 

 

JUSSARA MENDONÇA DE OLIVEIRA SEIDEL 

Presidente 


