
  
 

 

 

EDITAL Nº 04/2013 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2012 – SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

CONVÊNIO 758150/2011 – SDH/PR 

 

 

1. OBJETO 

Contratação de Pessoa Física para atuar no Projeto Sujeito de Direitos, conforme a seguir: 

 

01 (um) Consultor 

 

Perfil: 
Formação profissional preferencialmente em Direito ou Serviço Social. 

Conhecimento na temática de direitos humanos de crianças e adolescentes.  

Conhecimento sobre justiça juvenil. 

Boa redação. 

Capacidade para trabalhar em equipe. 

Residir em Palmas-TO 

 

Atribuições/Atividades 

Realizar nivelamento teórico conceitual para equipe técnica do projeto Sujeito de Direitos bem como 

para os integrantes do Grupo de Intervenções Exemplares –GT. 

Assessorar o GT na elaboração da metodologia de trabalho para acompanhamento dos casos 

exemplares. 

Orientar e realizar reuniões com equipe técnica dos órgãos que integram o Sistema Socioeducativo 

com vistas a construção das competências dos mesmos no protocolo interinstitucional para o sistema 

socioeducativo. 

 

Local de trabalho: Palmas - TO 

 

Carga horária total no projeto: 60 (sessenta) horas 

 

Valor estimado da carga horária: R$ 100,00 (cem reais) 

 

Regime de contratação: prestação de serviços 

 

 

01 (um) Advogado 

 

Perfil 

Conhecimento e experiência na temática dos direitos humanos de crianças e adolescentes; 

Experiência em justiça juvenil; 

Capacidade para trabalhar em equipe multidisciplinar;  

Experiência de trabalho em organização da sociedade civil; 

Disponibilidade para viajar; 

Conhecimento em informática e utilização de internet.   

 
Atribuições/Atividades 

Desenvolver trabalho técnico jurídico; 



  
 

 

 

Realizar a proteção jurídico-social e incidência política; 

Integrar o Grupo de Trabalho de intervenções exemplares para acompanhar casos de grave violação 

aos direitos humanos de crianças e adolescentes; 

Acompanhar a situação processual dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; 

Judicializar direitos e as violações; 

Assessorar as famílias de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 

Acionar a justiça;  

Colaborar na elaboração de modelo de Protocolo Único do Sistema Socioeducativo estadual;   

Participar de reuniões de trabalho com a equipe e parceiros do CEDECA Glória de Ivone; 

Acompanhar a situação processual de adolescentes;  

Realizar assistência de acusação em processos criminais, quando for o caso;  

Atuar nos juizados especiais criminais em casos de violação dos direitos dos adolescentes;  

Acompanhar o andamento de processo e inquéritos policiais contra os adolescentes;  

 

Regime de contratação: prestação de serviços 

 

Prazo do contrato: 03 (três) meses, podendo prorrogar este prazo 

 

Jornada de trabalho: 20 horas semanais (das 14 às 18 horas) 

 

Local de trabalho: Palmas - TO 

 

Remuneração mensal: R$ 2.000,00 (valor bruto) 

 
 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL 

CEDECATO@YAHOO.COM.BR  OU ENTREGÁ-LO NA SEDE DO CEDECA LOCALIZADO 

NA 110 SUL, ALAMEDA 21, LOTE 04, EM PALMAS-TO, ATÉ O DIA 26 DE MARÇO DE 2013 . 

 

Palmas-TO, 11 de março de 2013. 

 

Simone Pereira Brito 

Coordenadora Geral 

mailto:cedecato@yahoo.com.br

