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ERRATA DO EDITAL N° 07/2015 - PROCESSO SELETIVO TÉCNICOS PPDDH/MG 

 

De ordem do Diretor do Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, Dr. 

João Batista Moreira Pinto, a Comissão de Seleção, comunica que o Edital nº 07/2015, de 15 de abril de 2015, 

referente ao Processo Seletivo para contratação de Técnicos Sociais para o PPDDH/MG, em epígrafe, foi 

divulgado com incorreções e lacunas, conforme ficam por meio desta, corrigidas: 

 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 

1. APRESENTAÇAO 
O Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos 
Humanos e Cidadania, pessoa jurídica de direito privado, 
cadastrado no CNPJ/MF sob n ° 09.583.515/0001-36, localizada 
na Rua Cristal, n° 89, Santa Teresa, Belo Horizonte, MG, CEP 
30.010-110, nos termos do Decreto 6.170, de 25 de Julho de 
2007 e pela Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 
2011 e suas alterações, torna público o edital de numero 
007/2015 e convida os interessados a encaminharem currículo 
até o dia 30 de abril de 2015. 
 
O cronograma para a realização da seleção obedecerá ao 
seguinte calendário: 
 

 Inscrição: 15 a 30 de Abril de 2015, conforme descrito 

no item 1 deste edital. 
 

 1ª fase de seleção: análise curricular com resultado em 

06 de maio de 2015.  
 

 2ª fase de seleção: prova escrita, 11 de maio e 

entrevista dias 12 e 13 de maio de 2015. 
 

 Resultado preliminar: 15 de maio de 2015. 

 
 Resultado final: 22 de maio de 2015. 

 

1. APRESENTAÇAO 
O Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos 
Humanos e Cidadania, pessoa jurídica de direito privado, 
cadastrado no CNPJ/MF sob n ° 09.583.515/0001-36, localizada 
na Rua Cristal, n° 89, Santa Teresa, Belo Horizonte, MG, CEP 
30.010-110, nos termos do Decreto 6.170, de 25 de Julho de 
2007 e pela Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 
2011 e suas alterações, torna público o edital de numero 
007/2015 e convida os interessados a encaminharem currículo 
até o dia 14 de maio de 2015. 
 

O cronograma para a realização da seleção obedecerá ao 
seguinte calendário: 
 

 Inscrição: 15 de abril a 14 de maio de 2015, conforme 

descrito no item 1 deste edital. 
 

 1ª fase de seleção: análise curricular com resultado em 

21 de maio de 2015.  
 

 2ª fase de seleção: prova escrita, 25 de maio e 

entrevista dias 26 e 27 de maio de 2015. 
 

 Resultado preliminar: 29 de maio de 2015. 

 
 Resultado final: 05 de junho de 2015. 

 

4. REFERÊNCIAS PARA O PROCESSO SELETIVO E 
PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 
 
E)  (inclusão) 

 

4. REFERÊNCIAS PARA O PROCESSO SELETIVO E 
PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 

E) São atribuições do (a) técnico social do PPDDH/MG: 
a) Colaborar na consolidação da Política de Direitos 

Humanos na qual se insere o Programa estadual de 
Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos; 

b) Subsidiar a coordenação com as informações que se 
fizerem necessárias ao cumprimento adequado do 
programa de Proteção aos Defensores dos Direitos 
Humanos; 

c) Acompanhar os casos envolvendo defensores sob 
proteção; 

d) Trabalhar com a equipe interdisciplinar em sua 
intervenção; 

e) Elaborar e revisar minutas de ofícios, petições, pareceres 
e estudos relacionados aos casos de proteção; 

f) Realizar traslado de defensores e seus familiares se 
necessário for; 

g) Relacionar-se com órgãos que compõe o Sistema de 
Proteção; 

h) Alimentar banco de dados com informações pertinentes; 
i) Elaborar relatórios periódicos sobre o trabalho realizado; 
j) Trabalhar junto à rede de parceiros do Programa; 
k) Outras atribuições que se fizerem necessárias, segundo 

o desenvolvimento metodológico do PPDDH-MG. 

http://www.institutodh.org/
mailto:institutodh.org@gmail.com


 

 
 
 
 

Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania 

 

Rua Cristal, n° 89, Santa Teresa, Belo Horizonte/MG - CEP: 31.010-110 
Telefone: (31)2535-0611 | www.institutodh.org | E-mail: institutodh.org@gmail.com | CNPJ/MF: 09.583.515/0001-36 

 

5. DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO - DA 
INSCRIÇÃO 
 
5.1 Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão enviar seus 
currículos via SEDEX ou entregar pessoalmente na sede do 
Instituto DH, situada a Rua Cristal, no 89, bairro Santa Tereza, 
BH, MG, CEP: 31.110-010 entre os dias 15 e 30 de abril de 2015 
até as 18:00. Os mesmos devem ser entregues conforme anexo I 
e identificados conforme o anexo II deste edital. 
 
5.2. O candidato deverá apresentar no ato da inscrição os 
seguintes documentos: 
 
I. Comprovação de inscrição no órgão referente à categoria 
profissional (carteira ou declaração, CRP ou outro); 
II. Cópia de diploma ou equivalente e 
III. Cartas de Recomendação. 
 
 
  
 
 
FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
O processo seletivo se dará em duas fases:  

 
I – Fase 1: Análise curricular, de caráter eliminatório e 
classificatório. 
 
 
 
 
 
 
Fase l: Análise curricular 

 
5.4. Será eliminado o candidato que:  
 
I – deixar de apresentar a cópia de algum dos seguintes 
documentos: Comprovação de inscrição no órgão referente à 
categoria profissional; Carta de Recomendação expedida por 
Órgão ou pessoa de referência em Direitos Humanos que indique 
a participação efetiva do candidato em atividades de Direitos 
Humanos e Certificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Para a avaliação curricular do técnico social e psicólogo, os 
membros da comissão de seleção atribuirão notas de acordo com 
o método de Barema. Serão considerados os seguintes pontos: 
 

a) (...); 
b) (...); 
c) (...); 

 

5. DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO - DA 
INSCRIÇÃO 
 
5.1 Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão enviar seus 
currículos via SEDEX ou entregar pessoalmente na sede do 
Instituto DH, situada a Rua Cristal, nº 89, bairro Santa Tereza, 
BH, MG, CEP: 31.110-010 entre os dias 15 de abril a 14 de maio 
de 2015 até as 18:00. Os mesmos devem ser entregues conforme 
anexo I e identificados conforme o anexo II deste edital. 
   
5.2 O candidato deverá apresentar no ato da inscrição os 
seguintes documentos: 

 
I. Currículo (conforme anexo II); 

II. Comprovação de inscrição no órgão referente à categoria 
profissional (carteira, ou declaração, ou outro, caso haja a 
organização competente); 

III. Cópia de diploma ou equivalente; 
IV. No mínimo 01 (uma) Carta de Recomendação e 2 (dois) 

contatos de Referência profissional no currículo; 
V. Carta de Intenções. 
 
FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
O processo seletivo se dará em duas fases:  

 
I – Fase 1: Análise curricular e das cartas de recomendação e 
intenções, de caráter eliminatório e classificatório. 
 
Os candidatos melhor classificados na primeira fase (análise 
de currículo e de carta de intenções) serão selecionados para 
participar da segunda etapa. 

 
 
Fase l: Análise curricular 

 
5.4. Será eliminado o candidato que:  

 
I – deixar de apresentar a cópia de qualquer um dos documentos 
descritos no item 5.2. 
 
 
 
 
 
Parágrafo 1º: A carta de intenções deverá ter, no máximo, 02 
(duas) laudas e conter digitadas em times new roman, tamanho 
12, espaço 1,5: 
 
I. Breve apresentação do candidato; 
II. Expectativas com relação ao trabalho no PPDDH/MG; 
III. Como o candidato pode contribuir para o Programa. 
 
Parágrafo 2º: Os candidatos que tiverem encaminhado ou 
apresentado a documentação até a presente data poderão 
encaminhar os novos documentos, incluídos nesta errata, até o 
prazo final de inscrições.  
 
 
5.5. Para a avaliação curricular do técnico social e psicólogo, 
os membros da comissão de seleção atribuirão notas de acordo 
com o método de Barema(vide anexo I, com detalhamento sobre 
proposta de pontuação).  
 

a) (excluído); 
b) (excluído); 
c) (excluído); 
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5.6. O resultado da Fase l será disponibilizado no site do Instituto 
DH – www.institutodh.org e enviado através do e-mail sugerido 
pelos candidatos, no dia 06 de maio de 2015 até as 18:00 h. 

 
5.6.  O resultado da Fase l será disponibilizado no site do 
Instituto DH – www.institutodh.org e enviado através do e-mail 
sugerido pelos candidatos, no dia 21 de maio de 2015 até as 
18h00min.  

Permanecem inalterados todos os itens do referido edital a que se refere a presente errata. 

 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2015. 

 

 

 

Maria Emília da Silva 
Coordenadora do PPDDH/MG 

 
 
 
 

João Batista Moreira Pinto 
Diretor do Instituto DH 
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ANEXO I 
 

BAREMA DE ANÁLISE CURRICULAR 
 

Formação acadêmica. 

 

Acresce 1 ponto para especialização 

 2 pontos para Mestrado e 

3 pontos para Doutorado,  

na área específica de formação exigida, 

limitado a 5 pontos. 

 

Outras titulações de Bacharelado, 

Especialização, Mestrado e Doutorado, em 

outras áreas: 0,5 para cada, limitado a 2 

pontos. 

 

Experiências de trabalhos anteriores na área 

e/ou função para a qual é selecionado. 

 

 

1 ponto para cada ano, limitado a 5 pontos. 

 

Formação complementar (participação em 

fóruns, conferências, seminários, outros 

cursos) na área específica do edital. 

 

De 0 a 2 pontos 

 

Carta de Intenções. 

 

De 0 a 2 pontos. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CURRÍCULO 
 

Nome completo: 

Cargo pretendido: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail:  

 

Formação acadêmica: 

- Instituição 

- Curso 

- Período 

 

Experiência profissional (da mais recente para a mais antiga) 

- Instituição: 

- Cargo 

- Período de trabalho 

- Resumo das atividades desenvolvidas 

 

Cursos, capacitações, seminários e afins: 

- Nome 

- Instituição promotora 

- Carga horária 

- Ano de realização 

 

Outras habilidades pessoais: (artística, esportiva, manual, etc) 

 

Referências profissionais ou institucionais (ligadas aos Direitos Humanos): 

- Nome 

- Endereço 

- Contato 

 

Grupos de documentos a serem apresentados na segunda fase  

(1) cópia de CI, CPF e comprovante de residência; 

(2) comprovantes de experiência profissional. 
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