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VIDA E JUVENTUDE
CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE

CNPJ:03.612.569/0001-04

EDITAL – Nº 002/2021

O presidente do Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude (Brasília/DF),
no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições para processo
seletivo simplificado visando à contratação de Coordenador/a, Advogado/a e Assistente Social,
com dedicação exclusiva, para atuar no Programa Família Solidária, conforme ‘Termo de
Cooperação para atuações em rede’, celebrado entre o Centro Popular de Formação da Juventude –
Vida e Juventude e o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP, de
acordo com a legislação pertinente e complementar, outrossim, mediante as normas e condições
contidas neste Edital.

1. Das vagas:

1.1 Para Coordenador/a:
Contratação imediata: 01 (uma) vaga

1.2 Para Advogado/a:
Contratação imediata: 01 (uma) vaga

1.3 Para Assistente Social:
Contratação imediata: 01 (uma) vaga

2. Das inscrições:

As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail selecao@vidaejuventude.org.br, com envio
de (i) currículo, (ii) carta de intenção e (iii) carta de recomendação que ateste experiência com a
temática de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, direitos humanos e Política Nacional de
acolhimento familiar e institucional de crianças e adolescentes.

No ASSUNTO deverá conter o nº do Edital (Edital nº 002/2021).

3. Regime de Trabalho:

Regime jurídico conforme a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais para os cargos de Coordenador(a) e Advogado(a), e de 30 (trinta)
horas semanais para o cargo de Assistente Social.

3.1. Para o cargo de Coordenador/a é necessário possuir formação superior em alguma das seguintes
áreas: Serviço Social, Pedagogia, Direito ou Ciências Sociais (sociologia; antropologia ou ciência
política).

4. Do perfil, conhecimentos e habilidades para o exercício do cargo:

Poderão se inscrever no presente processo de seleção, os/as candidatos/as que atendam e
preencham os requisitos descritos abaixo:

i) Ter disponibilidade para contratação imediata;
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ii) Ter disponibilidade para fixar residência no Distrito Federal;
iii) Possuir diploma, devidamente registrado de conclusão de curso superior nas áreas

descritas fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;
iv) Comprovar cadastro ativo e situação regular junto à Entidade de Classe;
v) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
vi) Demonstrar habilidade verbal e escrita;
vii) Demonstrar comportamento ético nas relações sociais e de trabalho;
viii) Demonstrar habilidade para trabalhar com diversidade cultural, étnica e religiosa das

diversas regiões brasileiras;
ix) Conhecimentos básicos e práxis em trabalhos comunitários e sociais;
x) Experiência em processos de articulações locais, regionais e nacionais ligados ao

tema da Criança e Adolescente e direitos humanos, com ênfase na defesa dos direitos
da criança e adolescente;

xi) Conhecimento e prática em produção relatórios, pareceres, ofícios, produção de
planilhas e gráficos;

xii) Compreender a especificidade da dinâmica de funcionamento das OSC’s, entidades
sindicais, empreendimentos solidários, redes/cadeias produtivas e redes de
organizações e movimentos sociais;

xiii) Habilidade em processos de articulação institucional e mobilização social;
xiv) Capacidade de trabalho com situações de risco e estresse;
xv) Compreensão/visão sistêmica para tomada de decisões;
xvi) Capacidade de manter sigilo das informações referentes ao trabalho exercido no

Programa, mesmo após seu desligamento;
xvii) Habilidade para trabalhar junto à rede de parceiros/profissionais do PPCAAM e

demais instâncias e instituições;
xviii) Habilidade para entrega de resultados ágeis, com atenção ao cumprimento de prazos

exíguos, vinculados à produção de informações ou adoção de ações necessárias à
proteção e integridade e segurança dos casos acompanhados;

xix) Habilidade para operar planilhas Excel e atualizar banco de dados;
xx) Habilidade para solucionar/superar divergências de forma respeitosa, cordial e não

violenta;
xxi) Habilidade (desejável) para compreensão e estruturação de processos, e gestão do

conhecimento produzido pela equipe interdisciplinar;
xxii) Disponibilidade para viagens, incluindo finais de semana e feriados.

5. Das atribuições para o cargo de Coordenador/a:

Compete ao/à coordenador/a, sempre em alinhamento com a Coordenação Geral e Técnica do
PPCAAM/NTF e Coordenação Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos:
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i) Colaborar na consolidação da Política de Direitos Humanos, na qual se insere o
Programa Federal de Proteção à Crianças e Adolescente Ameaçados de Morte –
PPCAAM;

ii) Subsidiar a Coordenação Geral e Técnica do Núcleo Técnico Federal do PPCAAM, a
Coordenação Geral de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Entidade
Gestora com as informações que se fizerem necessárias ao cumprimento adequado dos
objetivos do Programa;

iii) Realizar monitoramento do Programa Família Solidária, em articulação com as equipes
técnicas locais e do NTF/PPCAAM, orientando nacionalmente a estratégia de
acolhimento familiar para incluídos no PPCAAM;

iv) Participar de fóruns, grupos de trabalho, audiências públicas e afins, de forma a realizar
as articulações necessárias e firmar parcerias para efetivar encaminhamentos destinados
aos casos acompanhados, sempre que solicitado;

v) Resguardar o devido sigilo no manuseio das informações e condutas relacionadas aos
casos sob o acompanhamento pela Equipe;

vi) Elaborar documentos, pareceres, briefings, relatórios sobre o Programa Família Solidária
e os casos em acompanhamento;

vii) Realizar constante alimentação dos bancos de dados e instrumentos técnicos com as
informações pertinentes ao acompanhamento dos casos;

viii) Acompanhar os núcleos familiares assistidos/as pelo Programa, na perspectiva de
referenciar o suporte necessário para a adaptação ao processo da proteção;

ix) Acompanhar intervenções, com ênfase nas articulações com redes parceiras efetivadas
pelas equipes do Programa Família Solidária, visando o fortalecimento da autonomia das
famílias em acompanhamento;

x) Viabilizar, estrategicamente, ações que busquem identificar fatores de risco e de
proteção envolvidos nos contextos de risco/ameaça vivenciados pelos/as assistidos/as, de
maneira a atenuar as vulnerabilidades associadas e promover aspectos protetivos e/ou
autoprotetivos;

xi) Realizar mapeamentos de atores institucionais, desenhando possibilidades de
articulações que possam culminar na consolidação/fortalecimento de redes de apoio para
as famílias acompanhadas;

xii) Acompanhar as articulações de políticas e serviços públicos efetivados pelas equipes do
Família Solidária, a fim de acompanhar/avaliar casos em que se identifique violações de
direitos e que requeiram encaminhamentos para atendimentos especializados em
serviços públicos;

xiii) Fomentar ações direcionadas ao aprimoramento dos diálogos intersetoriais, conforme as
necessidades apresentadas pelos casos acompanhados;

xiv) Auxiliar no aprimoramento da Política de Proteção e de Acolhimento Familiar dentro do
PPCAAM;

xv) Disponibilidade para viagens para o exercício de atividades profissionais que podem
variar e incluir sábados, domingos e feriados;



4

VIDA E JUVENTUDE
CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE

CNPJ:03.612.569/0001-04

xvi) Acompanhar formação/capacitação das famílias solidárias que estejam inseridas no
Programa, enquanto colaboradoras, sobre o Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte;

6. Das atribuições para o cargo de Advogado/a:

Compete à/ao Advogada/o, sempre em alinhamento com a Coordenação Geral e Técnica do
PPCAAM/NTF e Coordenação Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos:

i) Colaborar na consolidação da Política de Direitos Humanos na qual se insere o
Programa Federal de Proteção à Crianças e Adolescente Ameaçados de Morte –
PPCAAM;

ii) Subsidiar a Coordenação Geral e Técnica do Núcleo Técnico Federal do PPCAAM, a
Coordenação Geral de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Entidade
Gestora com as informações que se fizerem necessárias ao cumprimento adequado dos
objetivos do Programa;

iii) Participar de reuniões, fóruns, grupos de trabalho, audiências públicas e afins, de forma
a realizar as articulações necessárias e firmar parcerias para efetivar encaminhamentos
destinados aos casos acompanhados, sempre que solicitado;

iv) Resguardar o devido sigilo no manuseio das informações e condutas relacionadas aos
casos sob o acompanhamento pela Equipe;

v) Colaborar com a construção de instrumentais que regulamentem a atuação do Programa
Família Solidária como política pública ou serviço;

vi) Articular fluxos que facilitem as ações do Programa Família Solidária junto às instâncias
jurídicas;

vii) Analisar documentos, sobretudo de cunho jurídico;
viii) Elaborar documentos, pareceres, briefings, relatórios sobre o Programa Família Solidária

e os casos em acompanhamento;
ix) Realizar constante alimentação dos bancos de dados e instrumentos técnicos com as

informações pertinentes ao acompanhamento dos casos;
x) Acompanhar os núcleos familiares assistidos/as pelo Programa, na perspectiva de dar

suporte para a adaptação ao processo da;
xi) Acompanhar intervenções, com ênfase nas articulações com redes parceiras efetivadas

pelas equipes do Programa Família Solidária, visando o fortalecimento da autonomia das
famílias em acompanhamento;

xii) Viabilizar, estrategicamente, ações que busquem identificar fatores de risco e de
proteção envolvidos nos contextos de risco/ameaça vivenciados pelos/as assistidos/as, de
maneira a atenuar as vulnerabilidades associadas e promover aspectos protetivos e/ou
autoprotetivos;

xiii) Realizar mapeamentos de atores institucionais, desenhando possibilidades de
articulações que possam culminar na consolidação/fortalecimento de redes de apoio para
as famílias acompanhadas;
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xiv) Acompanhar as articulações de políticas e serviços públicos efetivados pelas equipes do
Família Solidária, a fim de acompanhar/avaliar casos em que se identifique violações de
direitos e que requeiram encaminhamentos para atendimentos especializados em
serviços públicos;

xv) Auxiliar no aprimoramento da Política de Proteção e de Acolhimento Familiar dentro do
PPCAAM;

xvi) Disponibilidade para viagens para o exercício de atividades técnicas que podem variar e
incluir sábados, domingos e feriados;

xvii) Acompanhar formação/capacitação das famílias acolhedoras que estejam inseridas no
Programa, enquanto colaboradoras;

7. Das atribuições para o cargo de Assistente Social:

Compete à/ao Assistente Social, sempre em alinhamento com a Coordenação Geral e Técnica
do PPCAAM/NTF e Coordenação Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos:

i) Colaborar na consolidação da Política de Direitos Humanos na qual se insere o
Programa Federal de Proteção à Crianças e Adolescente Ameaçados de Morte –
PPCAAM;

ii) Subsidiar a Coordenação Geral e Técnica do Núcleo Técnico Federal do PPCAAM, a
Coordenação Geral de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Entidade
Gestora com as informações que se fizerem necessárias ao cumprimento adequado dos
objetivos do Programa;

iii) Participar de reuniões, fóruns, grupos de trabalho, audiências públicas e afins, de forma
a realizar as articulações necessárias e firmar parcerias para efetivar encaminhamentos
destinados aos casos acompanhados, sempre que solicitado;

iv) Resguardar o devido sigilo no manuseio das informações e condutas relacionadas aos
casos sob o acompanhamento pela Equipe;

v) Colaborar com a construção de instrumentais que facilitem os processos internos de
atendimento do Programa Família Solidária;

vi) Elaborar documentos, pareceres, briefings, relatórios sobre o Programa Família Solidária
e os casos em acompanhamento;

vii) Realizar constante alimentação dos bancos de dados e instrumentos técnicos com as
informações pertinentes ao acompanhamento dos casos;

viii) Acompanhar os núcleos familiares assistidos/as pelo Programa, na perspectiva de
referenciar o suporte necessário para a adaptação ao processo da proteção;

ix) Viabilizar, estrategicamente, ações que busquem identificar fatores de risco e de
proteção envolvidos nos contextos de risco/ameaça vivenciados pelos/as assistidos/as, de
maneira a atenuar as vulnerabilidades associadas e promover aspectos protetivos e/ou
autoprotetivos;



6

VIDA E JUVENTUDE
CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE

CNPJ:03.612.569/0001-04

x) Mapear e articular atores institucionais, desenhando possibilidades de articulações que
possam culminar na consolidação/fortalecimento de redes de apoio para as famílias
acompanhadas;

xi) Acompanhar as articulações de políticas e serviços públicos efetivados pelas equipes do
Família Solidária, a fim de acompanhar/avaliar casos em que se identifique violações de
direitos e que requeiram encaminhamentos para atendimentos especializados em
serviços públicos;

xii) Fomentar ações direcionadas ao aprimoramento dos diálogos intersetoriais, conforme as
necessidades apresentadas pelos casos acompanhados;

xiii) Auxiliar no aprimoramento da Política de Proteção e de Acolhimento Familiar dentro do
PPCAAM;

xiv) Auxiliar o processo de análise de documentos e dados que se refiram à questões
socioeconômicas das famílias acompanhadas;

xv) Disponibilidade para viagens para o exercício de atividades técnicas que podem variar e
incluir sábados, domingos e feriados;

xvi) Acompanhar formação/capacitação das famílias acolhedoras que estejam inseridas no
Programa, enquanto colaboradoras;

8. Regime de contratação: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

9. Do local de trabalho: A/o profissional selecionada/o deverá residir no Distrito Federal.

9.1. O Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude não se responsabiliza pelo
custeio de despesas referentes à mudança de domicílio para a/o candidata/o aprovada/o neste
processo seletivo.

10. Da remuneração

10.1 Coordenador/a: valor bruto mensal de R$6.880,00 (seis mil, oitocentos e oitenta reais).

10.2. Advogado/a: valor bruto mensal de R$4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais).

10.3. Assistente Social: valor bruto mensal de R$4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais).

11. Dos Benefícios:

(i) auxílio alimentação;
(ii) seguro de vida;
(iii) plano de saúde e odontológico (com coparticipação).

12. O Processo Seletivo constará de cinco etapas distintas, eliminatórias e classificatórias:

i) Recepção de Currículos, Cartas de Intenção e Cartas de Recomendação;
ii) Análise de Currículos, Cartas de Intenção e Cartas de Recomendação;
iii) Prova escrita (teórica/prática), de forma virtual;
iv) Entrevistas individuais e/ou em grupo, de forma virtual.
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13. Calendário e descrição das etapas:

Data Etapa Critérios de Realização Caráter
27/março

até
04/abril

Recepção de
currículos, carta

de intenção e
carta de

recomendação.

Envio dentro do prazo (por email:
selecao@vidaejuventude.org.br) com
dados suficientes para que a banca
examinadora possa entrar em contato com
o/a candidato/a.

-

05 e 06/abril Análise/seleção
de currículos,

carta de intenção
e carta de

recomendação.

Serão analisados os seguintes aspectos:
trajetória profissional; experiência de
trabalho na área de Criança e Adolescente;
ativismo/formação no campo dos Direitos
Humanos e Política de Assistência Social;
experiência com acolhimento institucional
e familiar.
A carta de intenções deverá conter no
máximo 2 (duas) laudas e abordar as
seguintes informações: ciência deste edital
e das atribuições do cargo; razões pelas
quais deseja fazer parte da Equipe do
Programa Família Solidária; experiências
que contribuam com a atuação e
aprimoramento do Programa; limitações e
perspectivas pessoais.

Eliminatório

08/abril Prova
objetiva/subjetiva

A prova escrita é destinada a avaliar o
conhecimento nas referidas áreas de
formação, direitos humanos e a Política de
Proteção à Crianças e Adolescentes e
acolhimento institucional e familiar. Serão
também objeto de avaliação habilidade de
comunicação escrita (clareza, objetividade,
coerência).

Eliminatório

12/abril Entrevista
individual e/ou

em grupo

A entrevista é destinada a avaliar as
habilidades e requisitos requeridos para o
cargo pretendido, no que estabelece este
Edital.

Classificatório

14/abril Contratação Os documentos para realização da
contratação deverá ser entregue na sede do
Vida e Juventude.

-

14. Da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado:

Será formada uma Comissão Especial, com a finalidade acompanhar o Processo Seletivo em todas
as suas etapas e avaliar os/as candidatos/as para os cargos de que trata este edital.
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14.1. A Comissão Especial terá a seguinte composição:

i) Diretoria do Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude;
ii) Coordenações Geral e Técnica do Núcleo Técnico Federal do PPCAAM;
iii) Em caráter consultivo, poderá integrar representante da Coordenação-Geral Nacional do
PPCAAM, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (CGDDCA/MMFDH).

15. Do Prazo Para Recurso:

Caberá interposição de recurso fundamentado no prazo de 02 (dois) dias corridos,
ininterruptamente, a contar do dia útil imediato à data de publicação do objeto do recurso, em todas
as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos/as candidatos/as, tais
como nas seguintes situações:

i) contra indeferimento da inscrição;
ii) contra a lista dos/as candidatos/as credenciados/as e não credenciados/as;
iii) contra outras decisões proferidas durante o processo seletivo que tenham repercussão na
esfera de direitos das/os candidatas/os.

16. Da Pessoalidade do Recurso:

Somente o/a próprio/a interessado/a ou seu/sua representante legalmente habilitado/a poderão
interpor recurso.

17. Os recursos serão recebidos através do e-mail selecao@vidaejuventude.org.br, sem efeito
suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a Comissão de Seleção julgar pertinente a suspensão
dos efeitos da decisão recorrida.

18. Da Homologação dos resultados:

Por razões de segurança, o resultado final contendo o nome do/a candidato/a selecionado/a, será
informado pelo Vida e Juventude, exclusivamente no e-mail do/a candidato/a selecionado/a, no dia
13 de abril de 2021.

18.1. Os/as candidatos/as que porventura sejam desclassificados/as no decorrer do processo
seletivo, e que desejarem obter uma avaliação individual acerca de seu desempenho ao longo do
processo, poderão entrar em contato com o Vida e Juventude, por e-mail, para obtenção de
informações pormenorizadas sobre sua participação, resguardado o sigilo das informações
necessárias para preservação da identidade dos candidatos aprovados.

19. Da Convocação:

As convocações para a prova escrita, entrevista individual e/ou em grupo e contratação serão feitas,
exclusivamente, por e-mail, e as instruções para realização de cada etapa serão divulgados aos
candidatos que cumprirem os requisitos mínimos, conforme cronograma apresentado nos itens 7/8.



9

VIDA E JUVENTUDE
CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE

CNPJ:03.612.569/0001-04

20. Da capacitação:

A capacitação ocorrerá nos dias consecutivos à contratação, objetivando instrumentalizar e capacitar
o/a profissional nos temas base do PPCAAM e Família Solidária;

21. Disposições Finais:

i) O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 06 (seis) meses, contados
à partir da data de divulgação do resultado final.

ii) O Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude não se responsabiliza
pelo custeio de despesas referentes a este processo seletivo (correio, passagens).

iii) Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Instituição e/ou pela Comissão
Especial do Processo Seletivo Simplificado.

22. Indicações Bibliográficas:

i) IHA – Índice de Homicídios na Adolescência;
ii) Estatuto da Criança e do Adolescente;
iii) Decreto Federal n° 9.579, de 22 de novembro de 2018;
iv) Guia de Procedimentos Público do PPCAAM

(https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/ppcaam/um_novo_olhar_ppcaam_20
17.pdf);

v) Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes;
vi) Projeto Família Solidária: Um marco inovador na Política de Proteção para Crianças e

Adolescentes Ameaçados de Morte (https://gajop.org/wp-
content/uploads/2020/01/Artigo-Completo-Familia-Solidaria.pdf);

Brasília/DF, 27 de março de 2021.

PHILIP CARVALHO DA CUNHA LEITE
Presidente - Vida e Juventude


