A Conectas Direitos Humanos informa às pessoas interessadas que, de 01 de agosto de 2022 a 29 de
agosto de 2022 estão abertas as inscrições para o projeto Litigantes do Futuro, com a finalidade de
promover formação, mentoria e fomento a clínicas jurídicas, núcleos de prática jurídica e entidades
estudantis congêneres, instituídas no âmbito de Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil.

1.

2.

OBJETO
1.1.

A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar 4 (quatro) clínicas jurídicas
ou organismos universitários congêneres, instituídos no âmbito de IES no Brasil,
prioritariamente com sede nas regiões Norte e Nordeste do país, para participação
em projeto de fortalecimento do litígio estratégico em direitos humanos.

1.2.

O objetivo do projeto é contribuir para a formação dos futuros litigantes, jovens
estudantes de graduação em Direito, por meio de processo formativo, mentoria e
fomento, visando difundir entre a comunidade acadêmica o conhecimento das
principais ferramentas de litígio estratégico em direitos humanos.

1.3.

As entidades selecionadas deverão indicar 5 (cinco) integrantes, estudantes de
graduação ou de pós-graduação, que passarão por um ciclo formativo online sobre
litígio estratégico em direitos humanos e deverão se comprometer com o
desenvolvimento de um projeto aplicado e com participação em encontro presencial
ao final do projeto.

1.4.

A participação no projeto pressupõe a participação integral nas atividades propostas,
nos termos do detalhamento abaixo.

INSCRIÇÕES
2.1.

O período de inscrições para apresentação de candidaturas tem início em 01 de
agosto de 2022 e encerra-se às 23:59 horas (hora de Brasília) do dia 29 de agosto de
2022.

2.2.

As candidaturas devem ser realizadas mediante o preenchimento completo do
formulário: https://form.jotform.com/222074638757666 dentro do prazo estipulado
no item 2.1. No ato da candidatura, solicitamos também o envio de:
●
●
●
●

currículo dos integrantes indicados pela clínica jurídica ou entidade
congênere;
proposta de projeto aplicado em litígio estratégico em direitos humanos;
proposta de execução financeira do projeto;
apresentação de uma carta assinada pela coordenação da clínica ou
entidade congênere e pela diretoria da Faculdade de Direito, demonstrando
apoio e compromisso para a realização da proposta submetida.

3.

2.3.

Não serão aceitas propostas submetidas por e-mail ou presencialmente, tampouco
fora do prazo.

2.4.

Cada clínica jurídica ou organismo universitário congênere poderá apresentar apenas
uma proposta.

2.5.

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

SELEÇÃO
3.1.

Serão selecionadas 4 (quatro) clínicas jurídicas ou organismos universitários
congêneres, instituídos no âmbito de IES no Brasil, prioritariamente com sede nas
regiões Norte e Nordeste do país.

3.2.

Para a garantia da consecução das propostas submetidas e fomento ao litígio
estratégico em direitos humanos, a Conectas Direitos Humanos irá doar até
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada uma das entidades selecionadas.

3.3.

O montante recebido deverá ser executado pelas beneficiárias em 3 (três) meses a
contar do recebimento do recurso, sendo que a prestação de contas deverá ser
encaminhada conforme orientações da Conectas.

3.4.

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

■
■
■
■
■
■

3.5.

4.

Experiência prévia em litígio estratégico em direitos humanos;
Pertinência da atividade para o desenvolvimento acadêmico e
fortalecimento das atividades cotidianas da clínica ou organismo
universitário congênere;
Apoio demonstrado da instituição de ensino superior para a realização da
atividade;
Existência de vínculos entre a proponente e os grupos e/ou comunidades
afetados pelo problema que a proposta pretende enfrentar;
Proposta conectada à realidade social na qual à clínica jurídica se insere;
Potencial de transformação social a partir da proposta apresentada;
Adequação do orçamento;
Compromisso e disponibilidade em participar de todas as etapas do
processo bem como replicar o conhecimento adquirido.

As entidades selecionadas serão notificadas por e-mail no dia 09 de setembro de
2022 e deverão confirmar seu interesse até 14 de setembro.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
4.1.

Os/as integrantes das entidades selecionadas deverão participar de um ciclo
formativo online (via plataforma Zoom) em datas a serem designadas ao longo dos
meses de outubro e novembro de 2022, que abordarão temáticas correlatas ao

litígio estratégico em direitos humanos (incidência legislativa e internacional, litígio
constitucional e internacional, litígio estratégico em 1ª instância, amicus curiae,
comunicação estratégica etc.).

5.

4.2.

Ao longo da execução do projeto e conforme afinidade temática, serão agendadas
sessões de mentoria para os/as integrantes das entidades selecionadas e
especialistas em litígio estratégico em direitos humanos.

4.3.

As atividades formativas e de mentoria terão por objetivo fornecer insumos ao
desenvolvimento do projeto aplicado em litígio estratégico em direitos humanos
pelos/as integrantes das entidades selecionadas. Referido projeto aplicado, por sua
vez, deverá reunir elementos com o potencial de serem utilizados para, e.g.,
representações ao sistema de justiça, elaboração de ações judiciais ou intervenção
em ações existentes, denúncias aos sistemas internacionais de direitos humanos,
relatórios técnicos, elaboração de projetos de lei etc.

4.4.

Findo o processo de documentação e elaboração, será realizado encontro presencial
com as entidades participantes para fins de apresentação dos estudos
desenvolvidos, escolha dos melhores encaminhamentos em comum acordo e
avaliação do projeto. Estima-se que o encontro seja realizado em dezembro de 2022,
em data a ser previamente comunicada às entidades selecionadas. A Conectas arcará
com as despesas do encontro.

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.

