EDITAL DE CONVOCAÇÃO: MULTIPLICADORES DA REVISÃO
PERIÓDICA UNIVERSAL
A Conectas Direitos Humanos informa às pessoas interessadas que, de 30 de maio de 2022 a
26 de junho de 2002 estão abertas as inscrições para o projeto Multiplicadores da Revisão
Periódica Universal da ONU, com a finalidade de promover em instituições de ensino superior
o conhecimento deste mecanismo de avaliação e promoção dos direitos humanos em âmbito
brasileiro.

1.

2.

OBJETO
1.1.

A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar 20 estudantes
regularmente matriculados(as) em instituições de ensino superior, com sede
exclusiva na região Norte do país, para participação voluntária em projeto de
simulado do mecanismo da RPU (Revisão Periódica Universal) da ONU.

1.2.

O objetivo do projeto é difundir entre a comunidade acadêmica e a sociedade
civil o conhecimento desta ferramenta de avaliação da situação de direitos
humanos dos Estados-membros da ONU, bem como acompanhar a revisão
pela qual o Brasil passará em novembro de 2022.

1.3.

As pessoas selecionadas receberão uma capacitação em Sistema Internacional
de Proteção dos Direitos Humanos e serão instruídas sobre como replicar os
aprendizados e o modelo de simulação em suas instituições de ensino.

1.4.

A participação no projeto não prevê remuneração e pressupõe a participação
integral nas atividades propostas, incluindo a formação online com
profissionais da Conectas Direitos Humanos e a organização de um simulado
da RPU na instituição de ensino superior da pessoa selecionada. As simulações
deverão ocorrer, preferencialmente, até outubro de 2022.

INSCRIÇÕES
2.1.

O período de inscrições para apresentação de candidaturas tem início em 30
de maio e encerra-se às 24 horas (hora de Brasília) do dia 26 de junho de
2022. As candidaturas devem ser realizadas mediante o formulário:
https://form.jotform.com/221394392233656

2.2.

No ato da candidatura, solicitamos um currículo e a apresentação de uma carta
assinada por docente da instituição de ensino que demonstre apoio para a
realização da simulação proposta, bem como orientação pedagógica.

2.3.

3.

Qualquer dúvida sobre o processo seletivo deve ser direcionada para o email:
comunicacao@conectas.org.

SELEÇÃO
3.1.
Serão selecionados(as) 20 estudantes regularmente matriculados(as) em
instituições de ensino superior da região Norte do país (Estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).
3.2.

São bem-vindas candidaturas de estudantes dos cursos de Administração
Pública, Comunicação, Ciências Sociais, Direito, Relações Internacionais. Outros
cursos serão avaliados conforme justificativa do interesse no projeto.

3.3.

O projeto não prevê remuneração ou ajuda de custo. As pessoas participantes
que cumprirem com os objetivos elencados receberão um certificado da
Conectas Direitos Humanos contendo a carga-horária das atividades.

3.4.

A seleção das candidaturas levará em consideração os seguintes critérios:
■
■
■
■

4.

Afinidade e interesse por temas de direitos humanos;
Pertinência da atividade para o desenvolvimento acadêmico e
curricular do(a) estudante;
Apoio demonstrado da instituição de ensino superior para a realização
da atividade;
Compromisso e disponibilidade em participar de todas as etapas do
processo bem como replicar o conhecimento adquirido.

3.5.

A Conectas adota uma política de ações afirmativas. Por favor, indique em sua
candidatura se você se considera como potencial beneficiário(a). Para este
edital reservamos 50% das vagas a pessoas autodeclaradas pretas, pardas,
indígenas ou em situação de vulnerabilidade econômica e social.

3.6.

As pessoas selecionadas serão notificadas por e-mail no dia 15 de julho de
2022 e deverão confirmar seu interesse até 19 de julho.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
4.1.

As pessoas selecionadas deverão participar de uma formação on-line (via
plataforma Zoom) realizada por profissionais da Conectas no dia 30 de
julho de 2022 a partir das 10h. Na ocasião receberão instruções sobre
como organizar a simulação da RPU em sua instituição de ensino superior.

4.2.

A Conectas enviará por correio um kit com instruções e materiais para auxiliar
a replicação da simulação em sua instituição de ensino.

4.3.

A simulação na instituição de ensino deverá ser realizada até outubro de 2022.

4.4.

5.

As pessoas participantes deverão realizar o registro visual das atividades,
mencionando a Conectas pelas redes sociais, bem como compilar os
materiais das recomendações realizadas no âmbito da simulação e
preencher uma avaliação final sobre as atividades.

SOBRE A RPU
A Revisão Periódica Universal acontece desde 2008 no âmbito do Conselho de Direitos
Humanos da ONU, que tem sede em Genebra, na Suíça. A cada quatro anos e meio,
aproximadamente, cada um dos 193 países-membros das Nações Unidas é sabatinado
sobre sua situação de direitos humanos e recebe recomendações dos outros países.
Essas sugestões podem ou não ser acatadas pelo Estado, que tem o dever de
comprovar os avanços em relação aos ciclos anteriores. Em 2022, o Brasil passa pelo
seu quarto ciclo de revisão. A Conectas e outras organizações da sociedade civil
participam do processo de avaliação por meio do envio de relatórios temáticos
independentes, que são compilados pelas Nações Unidas e servem para contrastar as
informações do relatório do Estado Brasileiro. Para saber mais sobre a RPU e as
contribuições
da
Conectas
no
processo, acesse o seguinte link:
https://www.conectas.org/noticias/rpu-2022.

6.

SOBRE A CONECTAS
A Conectas é uma organização não governamental, apartidária e independente,
fundada e sediada em São Paulo e que há 20 anos atua para efetivar e ampliar os
direitos humanos no Brasil e no mundo sob uma perspectiva do Sul Global.
Trabalhamos para proteger e ampliar os direitos de todas as pessoas, especialmente
das populações mais vulneráveis. Propomos soluções, impedimos retrocessos e
denunciamos violações para produzir transformações. Estamos presentes no
Congresso Nacional, no Judiciário e no Sistema Internacional de Direitos Humanos com
uma visão técnica e pautada no diálogo construtivo. Desde 2006, temos status
consultivo junto às Nações Unidas. Em 2021, recebemos pela terceira vez o prêmio
Melhores ONGs, um reconhecimento às cem entidades sem fins lucrativos do Brasil
com melhores práticas em gestão, governança e transparência. Saiba mais:
www.conectas.org.

