
                                                                                                                                                

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020, DE 17 DE JULHO DE 2020-NDPPA/DPE/PA 

 

A COORDENADORA DO NÚCLEO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS AGRÁRIA DO PARÁ, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo art. 5º, § 1º, da Resolução CSPDP n. 064/2010 e artigo 2º, § 3º, da Portaria n. 

177/2020-GAB/DPG, de 17 de julho de 2020, torna público o edital de chamada para integrantes de membros do 

Grupo de Trabalho Interinstitucional em Defesa das Garantias e dos Direitos dos Povos Quilombolas e contra o 

Racismo no Estado do Pará. 

 

DAS VAGAS  

 

Art. 1º. A chamada pública visa selecionar interessados em integrar o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 

n. 177/2020-GAB/DPG, de 17 de julho de 2020, a partir das vagas reservadas aos seguintes membros: 

 

I – 05 (cinco) Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará interessados; 

II – 05 (cinco) representantes dos povos quilombolas; 

III – 03 (três) representantes de organizações não governamentais, com atuação na defesa dos direitos ou 

garantia do território dos povos quilombolas; 

IV – 03 (três) pesquisadores (as) com atuação em território, educação e saúde dos povos quilombolas.  

 

DOS REQUISITOS 

 

Art. 2º. Os interessados do art. 1º, incisos I, III e IV, deverão comprovar trabalhos e/ou experiência com a 

temática sobre Racismo e Povos Quilombolas, em um dos três dos seguintes eixos: I – Direito ao território e 

enfrentamento ao racismo ambiental, na área urbana ou rural; II – educação e combate ao racismo; II – saúde e 

combate ao racismo.  

 

Art. 3ºOs interessados do inciso II do artigo 1º deverão indicar o nome de suas comunidades, priorizando a 

representatividade de todas as regiões agrárias do Estado do Pará. 

 

Art. 4ª Na seleção terá prioridade pessoas negras e/ou com pesquisas ou trabalhos desenvolvidos na área objeto 

do presente grupo de trabalho. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 5º As inscrições serão realizadas de forma online no período de 17 a 27 de julho de 2020, através do 

formulário disponibilizado na página da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

DA SELEÇÃO 

 

Art. 6º O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de julho de 2020, no site (www.defensoria.pa.gov.br) e 

publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, juntamente com o nome dos demais membros do Grupo de 

Trabalho Interinstitucional. 

 

 

 

ANDREIA MACEDO BARRETO 

Defensora Pública do Estado do Pará 

Coordenadora do Núcleo das Defensorias Agrária 
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