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EDITAL DE SELEÇÃO nº 01/2016/SMDH 

 

Objeto: 

Contratação de advogado com as qualificações explicitadas no presente edital para 
realização de Consultoria Técnica (Advogado). 

Vigência:  

01 (hum) ano. 

Numero de Vagas: 

01 (uma). 

Qualificação educacional: 

Graduação em Direito, com regular inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil-OAB. 

Experiência profissional:  

Experiência profissional mínima de 01 (hum) ano em atividade de defesa de direitos 
humanos com elaboração de relatórios e artigos. 
 
Das atribuições: 

Levantar subsídios sobre as audiências de custódia de forma a auxiliar a SMDH no processo 
de avaliação da implementação e eficiência da audiência de custódia para a redução das 
prisões provisórias no Maranhão, com vistas a percepção do grau de seletividade da 
violência e do sistema de justiça, que relaciona classe social, raça/cor e território, cabendo 
as atribuições de: 
Acompanhamento de audiências de custódia, em São Luís. 
Produção de análise sobre fluxos e metodologias utilizadas nas Audiências de Custódias. 
Monitoramento e acompanhamento dos casos de tortura identificados nas audiências de 
custódia, gernado Banco de Dados e 

Visitas às unidades de internação de presos provisórios. 
 

Produto 

Produção de relatórios analíticos de visitas e acompanhamento das audiências 
Sistematização dos dados e análises sobre a situação dos presos provisórios e das 
audiências de custodia. 

Produção de textos e artigos de opinião sobre a temática 
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Cronograma de seleção 

Fase 01. Apresentação de Currículo: 07 a 12 de abril de 2016. 

Fase 02. Análise dos Currículos: 13 a 14 de abril de 2016 

Fase 03. Resultado Final: 18 de abril de 2016 

Regulamentação do Processo 

O presente Edital terá divulgação na página eletrônica da SMDH- 
https://smdhvida.wordpress.com, a partir do dia 06 de abril de 2016. 
 
Os currículos deverão ser enviados pelos (as) interessados (as) à Sociedade Maranhense de 
Direitos Humanos via e-mail: smdh@terra.com.br até às 18h do dia 12 de abril de 2016.  
 
Os currículos dos candidatos inscritos serão analisados por uma comissão previamente 
constituída que divulgará o resultado pelo site da SMDH (www.smdh.org.br) e 
pessoalmente via telefone ao candidato selecionado. 
 

Do Contrato e Remuneração 

Modalidade: Prestação de Serviço 
Valor Total: R$ 21.999,96 
 

Maiores Informações:  

Sociedade Maranhense de Direitos Humanos 

Fone: (98)-3231-1897 / 3231 1601. 

 (61) 3273-4585 /3272-8372 

E-mail: smdh@terra.com.br  

 

São Luís, 06 de Abril de 2016 

 

Joisiane Gamba 
Conselho Diretor da SMDH. 
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