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EDITAL Nº 01/2017 DE CHAMAMENTO PÚBLICO DAS ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA COMPOR O CONSELHO DE DEFESA 

DOS DIREITOS DO NEGRO DO DISTRITO FEDERAL GESTÃO 2017 – 2019. 

O SR. SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS 

HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos I, III e V do § Único do Art.105 da Lei Orgânica do DF, combinado com a Lei nº 

2.968, de 07 de maio de 2002 e o Decreto n° 31.571, de 14 de abril de 2010 torna pública 

a abertura do Edital de Chamamento Público que estabelece as normas relativas à seleção 

de entidades da sociedade civil organizada para compor o Conselho de Defesa dos 

Direitos do Negro do Distrito Federal para gestão 2017-2019. 

 1 – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS.  

1.1- O chamamento público será regido por este Edital e tem por finalidade o 

preenchimento de 06 (seis) vagas do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro - CDDN 

por organizações da sociedade civil do Distrito Federal de acordo com Lei nº 2.968, de 

07 de maio de 2002. 

 1.2- O processo seletivo será composto de 3 (três) etapas: inscrição, habilitação e seleção, 

sendo esta última etapa efetivada por eleição, na qual votam e são votadas as organizações 

da sociedade civil do Distrito Federal inscritas e consideradas habilitadas.  

1.3- Cada organização da sociedade civil do Distrito Federal poderá concorrer a apenas 

uma vaga.  

2- DA INSCRIÇÃO  

2.1- Poderão inscrever-se as organizações da sociedade civil organizada do Distrito 

Federal que:  

2.1.1- comprovarem atuação no enfrentamento ao racismo, na promoção da igualdade 

racial e na defesa, garantia e ampliação dos direitos da população negra do DF.  

2.1.2- tenham pelo menos 02 (dois) anos de atuação comprovada no Distrito Federal no 

enfrentamento ao racismo, na promoção da igualdade racial e na defesa, garantia e 

ampliação dos direitos da população negra.  

2.2- As organizações da sociedade civil do Distrito Federal e as entidades que lhes são 

filiadas não podem participar simultaneamente deste Edital.  

2.3- As organizações do Distrito Federal no ato da inscrição deverão ser apresentados 

obrigatoriamente os seguintes documentos: a) Ofício dirigido ao Secretário de Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, assinado 

pelo(a) representante legal, solicitando a habilitação da entidade para participar do 

processo seletivo, contendo ainda, o nome do (a) indicado (a) ao Conselho e do (a) seu 
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respectivo (a) suplente; b) Cópia de carta de princípios ou estatuto, na qual conste a 

missão e as ações de defesa dos direitos da população negra; c) CNPJ ou, na inexistência 

deste, carta de apresentação assinada pelos titulares de 02 (dois) entidades públicas, ou 

por autoridades públicas, atestando o funcionamento da organização há pelo menos 02 

(dois) anos e sua atuação em – exclusiva e comprovadamente – âmbito distrital; d) 

Relatório sintético de atividades da organização (entidade) nos últimos 02 (dois) anos, 

acompanhado de documentos comprobatórios, tais como: registros em mídia nacional ou 

local, folder de eventos, cartazes, cartilhas, fotos e outros que a organização (entidade) 

julgar pertinente; e) Cópia autenticada da Ata de Eleição da Diretoria atual;  

2.4- Os documentos deverão ser entregues no seguinte endereço: Conselho de Defesa dos 

Direitos dos Negros do Distrito Federal – ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI – 8º 

ANDAR, ALA LESTE, sala 803 CEP: 70.075-900, BRASÍLIA-DF, endereçada ao Sr. 

Secretário de Estado da SEDESTMIDH.  

2.4.1- NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES ENVIADAS POR 

CORRESPONDÊNCIAS NEM ENVIADAS POR CORRÉIO ELETRÔNICO.  

2.4.2- Deve ser indicado no envelope (lacrado) número deste Edital.  

2.4.3- Só serão aceitas as solicitações de habilitação aquelas recebidas até às 18h00 do 

dia 10 de julho de 2017 no endereço do item 2.4. 

3 - DA HABILITAÇÃO  

3.1- A habilitação das organizações inscritas será realizada mediante a análise dos 

documentos indicados no item 2.3 deste Edital.  

3.2- A análise dos documentos será realizada pela Comissão de Habilitação, composta 

por 04 (quatro) membros: um assessor do CDDN; um servidor da SEDESTMIDH; um 

membro do Conselho dos Direitos da Mulher e um membro do Conselho Distrital de 

Promoção e Defesa de Direitos Humanos. Cabe ao primeiro a coordenação da comissão. 

3.2.1- Fica vetada a indicação de membro de entidade que esteja participando do processo 

de eleição; 

3.3- As organizações inscritas poderão ser solicitadas a fornecer informações 

complementares ou documentos adicionais, para dirimir dúvidas que possam surgir no 

processo de habilitação.  

3.4- O resultado com a lista das organizações habilitadas será publicado no Diário Oficial 

do Distrito Federal; e divulgado por meio da página da SEDESTMIDH, para participação 

da etapa de seleção, conforme datas constantes no cronograma estabelecido. 

3.5- Após a publicação do resultado preliminar das habilitações, as organizações 

(entidades) não habilitadas tem 02 dias úteis para interpor recursos.    

4 - DOS RECURSOS  
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4.1- As organizações participantes do processo seletivo poderão interpor recurso quanto 

ao resultado da habilitação, no prazo estabelecido no item 6 deste Edital.  

4.1.1- Os recursos deverão ser entregue no mesmo local do previsto no item 2.4. Não 

serão aceitos os recursos enviados por via postal ou meio eletrônicos. No recurso deve 

constar o número deste Edital indicado no envelope, para o seguinte endereço: Conselho 

de Defesa dos Direitos dos Negros do Distrito Federal: Comissão de Habilitação. 

ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI – 8º ANDAR, ALA LESTE, sala 803. CEP: 73000-

000, BRASÍLIADF. 

4.1.2- o prazo para recurso é às 18h00 do 18 de julho de 2017.   

5 - DA SELEÇÃO 

5.1- O Secretário da SEDESTMIDH nomeará a Comissão de Seleção, composta de 07 

(sete) membros: sendo dois servidores da SEDESTMIDH: sendo um ligado ao CDDN e 

um ligado à Assessoria Jurídica; um membro do Conselho dos Direitos da Mulher; um 

membro do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos; um membro do Conselho do 

Idoso; um membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito 

Federal; e um representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para 

- sobre a responsabilidade do primeiro-, I - Coordenar o chamamento público: II – 

Examinar as impugnações e recursos apresentados pelas entidades participantes no 

chamamento público; e III – Resolver os casos omissos presentes neste edital. 

 5.2- Os representantes das entidades habilitadas estarão aptos a votar e ser votadas no 

processo de escolha do representante da sociedade civil no CDDN gestão 2017 - 2019;  

5.2.1- Facultado aos representantes das entidades habilitadas, o direito de votar em 03 

(três) entidades de forma distinta em formulário próprio e em urna lacrada. 

5.3- A votação dos seis representantes das entidades habilitadas da sociedade civil 

ocorrerá na data provável de 04 de agosto de 2017, no turno vespertino, das 14h às 18h. 

 5.4- A eleição será realizada em local divulgado pelo sítio eletrônico da Secretaria de 

Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos no endereço www.sedestmidh.df.gov.br e no www.mulher.df.gov.br a partir da 

data, provável, de 20 de julho de 2017.  

5.5- Serão consideradas eleitas as 06 (seis) entidades que da sociedade civil que 

receberem o maior número de votos.  

5.6- Em caso de empate, serão utilizados o seguinte critério de desempate:   a entidade 

com maior tempo de existências formal.  

5.6- Cada entidade deverá indicar um Conselheiro Titular e um Conselheiro Suplente. Os 

indicados deverão observar as documentações individuais presente nos imperativos dos 

Decreto nº 36.634, de 29 de julho de 2015 e Decreto nº 33.564 de 09 de março de 2012.  
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6 – DO CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

 I – 30/06/2017 Publicação do Edital de Chamamento Público.  

II – 10/07/2017 Data limite para solicitação de habilitação.  

III – 14/07/2017 Divulgação provisório da habilitação das organizações.  

IV – 17 e 18/07/2017 prazo para interpor recursos das habilitações indeferidas. 

V – 19 a 21/07/2017 Prazo para apreciação dos recursos pela Comissão de Habilitação. 

VI – 20/07/2017 Divulgação do local de Eleição das entidades habilitadas, de acordo com 

o item 5.4.  

VII – 25/07/2017 Divulgação da lista das organizações da sociedade civil habilitadas para 

o processo de chamamento público. 

VIII – 04/08/2017 Eleição para a escolha dos representantes das organizações habilitadas 

que integrarão o CDDN-DF.  

IX – 11/08/2017 Publicação dos nomes dos Conselheiros Titulares e Suplentes e das 

entidades no Diário Oficial do Distrito Federal e nos meios de comunicação da 

SEDESTMIDH. 

X- De acordo com o § 4º do Art. 3º da Lei nº 2.968, de 07 de maio de 2002, o desempenho 

das funções de Conselheiro do CDDN não será remunerada e é considerado serviço 

público relevante.  

  

7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Quaisquer esclarecimentos ou informações complementares poderão ser obtidos por meio 

da Assessoria do CDDN , pelo e-mail cddn@sedestmidh.df.gov.br; bem como pelo 

telefone nº (61) 3403 4999 e 3403 4943  

 

Brasília/DF, 30 de Junho de 2017. 

 

 

Antônio Gutemberg Gomes de Souza 

Secretário de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social,  

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos  


