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Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa - CDVHS 

CNPJ nº 00171051/0001-86 

 

EDITAL N° 01 – 2023 
 
O CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA – CDVHS, TORNA 

PÚBLICO PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A 

EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AOS 

DEFENSORES E DEFENSORAS DOS DIREITOS HUMANOS – PEPDDH/CE 

 

 O Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa - CDVHS, associação privada 

sem fins lucrativos e econômicos, de assistência social, de defesa dos direitos 

humanos, com personalidade jurídica, CNPJ nº 00171051/0001-86, com sede 

na Av. Osório de Paiva, 5623 – Canindezinho, Fortaleza (CE), Cep. 60.731-335, 

entidade executora do PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AOS 

DEFENSORES E DEFENSORAS DOS DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO 

CEARÁ – PEPDDH/CE, no uso de suas atribuições legais, conforme Termo de 

Colaboração 03/21, torna público processo de seleção de profissional para o 

cargo de motorista, 01 vaga, para compor equipe do PEPDDH/CE. Este 

programa integra o Sistema Estadual de Proteção a Pessoas Ameaçadas no 

Estado do Ceará e, é executado através da Secretaria da Proteção Social, 

Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos – SPS. O PEPDDH/CE 

objetiva oferecer proteção a defensores/as de direitos humanos ameaçados por 

conta de sua atuação militante, conforme o Decreto Federal nº 6.044, de 12 de 

fevereiro de 2007, o Decreto Estadual nº 31.059, de 22 de novembro de 2012 e 

o Decreto Federal nº 9.937, de 24 de julho de 2019. 

a) Requisitos Gerais para o cargo: 

Poderão se inscrever no processo seletivo profissionais com experiência 

comprovada na área de formação, observadas algumas das seguintes 

características: 

● Experiência e entendimento sobre Direitos Humanos comprovado;  
● Experiência comprovada de trabalho em equipe interdisciplinar; 
● Capacidade de trabalho com situações de risco e stress; 
● Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; 

● Desenvoltura na língua portuguesa; 
● Capacidade de interlocução interinstitucional; 
● Disponibilidade para viagens frequentes, por períodos de dois a cinco 

dias consecutivos; 
● Capacidade para resguardar informações que envolvam o sigilo da 
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proteção de usuários; 
● Ter noções sobre políticas públicas 
● Flexibilidade de horário; 
● Disponibilidade para contratação imediata; 
● Domínio do “Office” principalmente de Word e Excel, além dos recursos 

de digitação e internet;  
● Saber operacionalizar informações. 

 

b) Requisitos Específicos: 
 

• Ter ensino médio completo comprovado; 

• Possuir habilitação de 5 (cinco) anos, comprovada através de CNH com 
categoria “B”; 

• Comprovar, através de declarações ou documentos similares, ter 
trabalhado como motorista, por pelo menos 1 ano; 

• Comprovar através de declarações ou outros documentos ter 
conhecimentos sobre direitos humanos, alguma experiência em 
organização comunitária, social e/ou de direitos humanos; 

• Ter prática de direção defensiva 
 

c) Atividades a serem desenvolvidas 
  

• Conduzir veículo em atividades do Programa; 

• Apoiar na realização de cotações, compras e pagamentos; 

• Atuar e se reportar para o seu plano de trabalho junto a coordenação geral 
e adjunta do programa; 

• Dar suporte na entrega e protocolo de documentos; 

• Cuidar da ordem e conservação do veículo e solicitar serviços de 
manutenção preventiva ou corretiva quando necessário; 

• Dar suporte a equipe do Programa na execução de suas atividades, 
sempre com comportamento discreto, guardando o sigilo necessário; 

• Elaborar planos de viagens (distâncias, deslocamentos por vias mais 
seguras, etc.) que visem a proteção e segurança da equipe e dos/as 
defensores/as em proteção; 

• Examinar as ordens de serviço, efetuando entrega ou recolhimento de 
equipamentos, mercadorias, documentos e outros; 

• Manter em dia a vistoria do veículo, verificando sempre as condições para 
perfeita utilização do mesmo; 

• Emitir relatórios de uso do veículo; 

• Zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos 
transportados; 

• Recolher o veículo após o trabalho ao local designado para guarda; 

• Apoiar o Conselho Gestor do CDVHS com suporte de serviços de 
motorista quando solicitado. 

• Manter atualizado o curso de direção defensiva; 
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• Participar quando convidado de atividades de formação interna; 
 

d) Vagas:01 (uma). 

e) Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

f) Remuneração mensal (valor bruto): R$ 2.671,20 (Dois Mil Seiscentos 

e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos). Mais auxílio alimentação e 

plano de saúde. 

g) Etapas do processo seletivo 

1ª Etapa: 
 
As inscrições deverão ser realizadas do dia 20 de janeiro de 2023 até 22h do dia 
25 de janeiro de 2023, exclusivamente, por meio do e-mail: 
defensoresdh.cdvhs@gmail.com devendo constar no assunto o seguinte texto: 
“SELEÇÃO CDVHS - DEFENSORES”, anexando os seguintes documentos:  

• Currículo, contendo, no máximo quatro páginas;  

• Carta de intenções descrevendo sua motivação com a temática 
DIREITOS HUMANOS e seu entendimento sobre PROTEÇÃO AOS 
DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS; 

• Certificado de conclusão do curso exigido para o cargo ao qual está se 
colocando;  

• Declarações e/ou comprovações exigidas para o cargo ao qual está se 
colocando;  

 
2ª Etapa: 
 

• Análise de Currículo, sendo observada as experiências de trabalho, com 

as comprovações; preenchimento dos requisitos do Edital; atuação e 

formações na área de Direitos Humanos; e não serão aceitos currículos 

fora do prazo estipulado nesse esse edital; 

• Análise da Carta de Intenções, com duas laudas abordando sua 

motivação ao cargo, como se posiciona frente aos direitos humanos e o 

que compreende sobre proteção de pessoas ameaçadas; disponibilidade 

para trabalhar em regime de dedicação exclusiva e realizar viagens; 

Todas as informações devem acompanhar o currículo. 

IMPORTANTE: Não serão aceitos currículos fora do prazo estipulado nesse 

esse edital; 

3ª Etapa: 

mailto:defensoresdh.cdvhs@gmail.com
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• Entrevista presencial, onde se questionará as habilidades e requisitos 

previstos para o cargo pretendido; 

 

h) Da condução da seleção 

A seleção será conduzida por uma Comissão formada pelo CDVHS, com a 

finalidade de avaliar os candidatos ao cargo, bem como as suas respectivas 

documentações de inscrição. 

 

i) Dos critérios de exclusão do seletivo 

Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

• Não preencher os requisitos do edital.  

• Deixar de apresentar os documentos solicitados no prazo estabelecido. 

 

j) Da contratação 

A forma de contratação dos selecionados se dará pelo regime da CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas) e por tempo indeterminado; 

 

l) Cronograma 

ETAPA PRAZO 

Inscrições 20 a 25 de janeiro/2023 

Análise dos currículos e 

cartas de intenções 

26 de janeiro/2023 

Entrevista 26 de janeiro/2023 

Divulgação do resultado 

final (www.cdvhs.org.br) 

27 de Janeiro/2023 

 

m) Orientações finais 

• As convocações para entrevista, bem como a divulgação do resultado do 

processo seletivo, serão divulgadas EXCLUSIVAMENTE através do e-

mail pessoal dos candidatos. 

http://www.cdvhs.org.br/
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• O resultado sairá final será divulgado no site do CDVHS no dia 27 de 

Janeiro de 2023 (www.cdvhs.org.br); 

• Telefone para outras informações ou orientações: 85.99191.3935 (Horário 

comercial). 

• Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão de 

Seleção.  

 

Fortaleza/CE, 09 de janeiro de 2023. 

 

 

Lúcia Albuquerque do Carmo 

Coordenadora Executiva do CDVHS 

 

http://www.cdvhs.org.br/

