EDITAL Nº 02/2022
Curso de formação de Defensoras e Defensores Populares
O Núcleo de Cidadania, Igualdade, Diversidade, Direitos Humanos e Coletivos
(NUCIDH) e o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM),
em parceria com o Centro de Estudos, Capacitação e Aperfeiçoamento (CECADEP)
da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina tornam público o edital com as
normas que regem as inscrições para ingresso no Curso de Formação em
Defensoras e Defensores Populares, na modalidade presencial, com início em
junho de 2022.
1. O Curso de Formação em Defensoras e Defensores Populares tem por objetivo
proporcionar a educação em direitos para pessoas que desempenham funções
de lideranças comunitárias no território em que residem ou atuam, bem como
aquelas que tenham interesse na formação a ser construída. A partir disso,
objetiva-se a capacitação acerca de serviços e equipamentos públicos
destinados ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade,
sistema básico de justiça, noções de direitos de grupos sociais
vulnerabilizados, além de formações que fortaleçam a autonomia financeira e
relacional.
2. O Curso será ministrado nas dependências da Defensoria Pública da Capital,
no auditório localizado no 1º andar do Edifício Centro Executivo Rio Branco, na
Avenida Rio Branco, n. 919, Florianópolis/SC, CEP 88015-205.
3. O Curso é gratuito e terá duração de dois meses, com início em 24 de junho e
encerramento em 19 de agosto de 2022. Com exceção da aula inaugural (24
de junho) e da cerimônia de encerramento e entrega de diplomas (19 de
agosto), os demais encontros ocorrerão em sábados alternados (02/07, 16/07,
30/07, 13/08), das 8h30 às 12h.
4. O público-alvo do Curso são pessoas que exercem papel de liderança na
comunidade e representantes de movimentos sociais. As inscrições são
gratuitas e poderão ser feitas no período de 1º a 21 de junho de 2022, por
meio do preenchimento de formulário on-line, disponível no link
https://forms.gle/yLmYqqXnpi5rPiez6, distribuindo-se as vagas da seguinte
forma:
(a) 15 vagas para representantes de movimentos sociais;
(b) 10 vagas para lideranças e representantes comunitários;
(c) 10 vagas para público em geral.
5. No momento da inscrição, as(os) interessados deverão anexar cópia do
documento de identidade, bem como declaração da condição de representante
de movimento social em anexo, se for o caso;
6. As inscrições também poderão ser feitas presencialmente, mediante
preenchimento de formulário específico disponibilizado na recepção da
Defensoria Pública da Capital, de segunda a sexta, das 12h às 17h. Nesse
caso, o formulário deve ser preenchido e devolvido na própria recepção,

acompanhado de cópia do documento de identidade e de declaração da
condição de representante de movimento social em anexo, se for o caso;
7. As informações fornecidas no requerimento de inscrição são de
responsabilidade da candidata ou candidato, podendo a Defensoria Pública
excluir do processo de seleção aquele que não preencher o formulário de forma
completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.
8. Caso as vagas destinadas a um público específico se esgotem, pode haver
remanejamento das vagas remanescentes.
9. Será admitida a participação de pessoas moradoras de Florianópolis, São José
e Palhoça.
10. A divulgação do resultado das inscrições, bem como o envio de informações
sobre o início do curso, ocorrerá em 22 de junho de 2022.
11. Os módulos serão conduzidos por Defensoras e Defensores Públicos e,
esporadicamente, por acadêmicas(os) e/ou demais agentes com atuações
afetas, seguindo a ementa e o cronograma anexos. Eventuais alterações de
data e/ou conteúdo serão informadas previamente às inscritas e inscritos.
12. A participação em mais de 75% (setenta e cinco por cento) do curso garantirá
certificação e diploma de Defensora ou Defensor Popular.
13. Os casos omissos serão decididos pela coordenação do NUCIDH e do
NUDEM, que pode ser contatada pelos e-mails nucidh@defensoria.sc.def.br
ou nudem@defensoria.sc.def.br.
Florianópolis, 15 de junho de 2022

ANA PAULA
BERLATTO FAO
FISCHER:01757
477098

Assinado de forma digital por ANA
PAULA BERLATTO FAO
FISCHER:01757477098
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=83043745000165, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARCIASC, ou=RFB e-CPF A3,
cn=ANA PAULA BERLATTO FAO
FISCHER:01757477098
Dados: 2022.06.15 11:14:24 -03'00'

ANA PAULA BERLATTO FÃO FISCHER
Defensora Pública
Coordenadora do NUCIDH

ANNE TEIVE
AURAS:062
84142935

Assinado de forma digital por ANNE
TEIVE AURAS:06284142935
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=83043745000165, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARCIASC, ou=RFB e-CPF A3,
cn=ANNE TEIVE AURAS:06284142935
Dados: 2022.06.15 12:17:33 -03'00'

ANNE TEIVE AURAS
Defensora Pública
Coordenadora do NUDEM

