
COMISSÃO DE ANISTIA 
EDITAL DE SELEÇÃO DE CONSULTORES 
PROJETO BRA/08/021 SELECIONA: 1 (um) consultor técnico especializado para 
realizar a sistematização dos resultados do II Encontro Nacional da Rede Clínicas do 
Testemunho da Comissão de Anistia, apontando encaminhamentos para dar efetividade às 
decisões tomadas no referido encontro relativas à constituição da RLARP e para 
desenvolver estudo com avaliação do Projeto Clínicas do Testemunho, focado nas suas 
dimensões “atendimento”, “capacitação” e “insumos”, bem como na articulação entre as 
Clínicas do Testemunho e entre estas últimas e as redes locais. 

Requisitos do candidato: 

I – Requisitos obrigatórios (eliminatórios e classificatórios): 
a) Experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos em atuação com reparação a vítimas de 
violência de Estado ou no atendimento a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade 
social; 
b) Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano em projetos de política pública;  
c) Formação mínima em nível de mestrado nas áreas de Ciências Humanas;  
d) Compreensão do idioma espanhol (oral e escrito). 
II – Requisitos desejáveis (classificatórios): 
a) Experiência na área de saúde mental; 
b) Experiência profissional em elaboração de textos analíticos, estudos técnicos, avaliação 
ou pesquisas; 
c) Experiência na temática da Justiça de Transição; 
d) Formação acadêmica em nível superior ao mestrado; 
e) Domínio do idioma inglês. 
 
Valor do contrato: R$ 59.640,00 (cinqüenta e nove mil seiscentos e quarenta reais), que 
serão distribuídos em 6 (seis) produtos. 
Insumos fornecidos: Diárias e passagens para viagens, quando necessárias à realização do 
trabalho de campo, visando à consecução dos produtos, desde que devidamente justificadas 
e solicitadas com pelo menos 15 dias de antecedência. 
Duração: novembro de 2015 a agosto de 2016, totalizando 9 (nove) meses, com 
possibilidade de prorrogação. 
Candidatura ao processo seletivo: os candidatos interessados devem enviar currículo 
completo até o dia 23 de outubro de 2015 para o correio eletrônico 
projetoanistia@mj.gov.br, indicando no assunto “Candidatura: Clínicas do Testemunho 
2015”. O Currículo deve ser preenchido no modelo que se encontra no Termo de 
Referência, em atenção ao disposto no Manual de Contratação de Consultorias da 
Controladoria-Geral da União, a fim de contribuir para a transparência e objetividade do 
processo seletivo e deve, ainda, ser COLADO NO CORPO DO E-MAIL . Não serão 
aceitos currículos em anexo.  
Processo de seleção: 1ª Fase – Análise de currículo (eliminatória); 2ª Fase - Produção de 
trabalho escrito (classificatória); 3ª Fase - Entrevista (classificatória). 
Maiores informações: verificar o Termo de Referência da contratação na sua íntegra 
disponível no link: http://www.justica.gov.br/Acesso/selecao-e-concursos 
Não serão contratados servidores públicos (federal, estadual e municipal) ativos ou sob 
quaisquer tipos de licença, ressalvadas as situações previstas no art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal. 
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