
 

EDITAL CEDECA RJ Nº 03/2023 

SELEÇÃO DE ADOLESCENTES PARA O CURSO: JOVENS LIDERANÇAS: PARTICIPAÇÃO, 

COMUNICAÇÃO E DIREITOS HUMANOS. 

PROJETO: DE OLHO NOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDECA RJ 

 

 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro – CEDECA RJ, CNPJ nº 

10832372/0001-38, associação sem fins lucrativos, torna público o processo de seleção de jovens com idade 

entre 15 e 21 anos, para participação no Curso de Formação de Jovens Lideranças do Projeto  De Olho nos 

Direitos de Crianças e Adolescentes, apoiado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.  

 

1.1 O objetivo do projeto é Defender direitos humanos de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias do 

Rio de Janeiro, realizando a acompanhamento jurídico e piscossocial; contribuir para a prevenção das violências 

contra crianças e adolescentes através de ações formativas e da incidência política.  

1.2 Formar adolescentes e jovens para participarem ativamente em espaços de deliberação e controle da 

efetivação de direitos.  

 

 

2.1. Quem pode participar: A formação é direcionada para adolescentes e jovens com idade de 15 a 21 anos 

residentes  no do Rio de Janeiro. 

2.2. Número de vagas: 10 (vinte) vagas. 

 

 

3.1. Duração do curso: 5 meses 

3.2. Periodicidade: 1 encontro semanal às quartas-feiras, totalizando 16 encontros; 

                       03 imersões de final de semana fora da cidade do Rio de Janeiro, hospedado em Hotel com 

fornecimento de alimentação. 

3.3. Carga horária: total de 76 horas, sendo 12 horas de encontros híbridos (presencial e virtual), 36 horas de 

imersão e 26h de atividades práticas. 

3.4. Turno: Encontros híbridos – tarde ou noite; 

                             Imersão -manhã e tarde. 

3.5. Horário:09 encontros presenciais (aulas e atividadesprticas) – de 13 as 17h; 

             09 encontros online (aulas e atividades práticas) – horário a ser definido com a participação dos 

jovens; 

             03 imersões – de 07h de sábado as 17h de domingo (considerando tempo de transporte, curso e 

descanso). 

3.6. Local: Encontros presenciais – Cedeca RJ; - Rua do Ouvidor, 183, sala 310, Centro, RJ. 

                  Encontros online - Plataforma Zoom; 

                  Imersões – Mont Blanc Apart Hotel – Duque de Caxias; 

                                    Mont Blanc Apart Hotel – Nova Iguaçu; 

                                    Hotel Mont Blanc Porto Marina e Hotel Pierre – Mangaratiba 

. 
 

 

4.1.Voluntariedade 

4.2. Residir no Estado do Rio de Janeiro 

4.3. Estar matriculado na escola ou ter concluído o ensino médio 

4.4. Habilidades desejadas (de caráter não eliminatório): 

1. DO PROJETO E DOS JOVENS COMUNICADORES 

2. PÚBLICO ALVO 

3. PERÍODO E CARGA HORÁRIA 

4. DO PERFIL 



 

4.1.1. Iniciativa, proatividade, pontualidade, assiduidade e compromisso; 

4.1.2. Interesse na temática dos direitos humanos e direitos das crianças e adolescentes; 

4.1.3. Desejo de participar em espaços de deliberação e controle da efetivação de direitos de crianças e 

adolescentes. 

 

5.1. A inscrição online será realizada através do site do www.cedecarj.org.br  de 13 a 24 de março de 2023. 

 

 

6.1. A seleção será realizada através de entrevista e dinâmica de grupo; 

6.2. A lista dos inscritos com as datas e horários de entrevista será divulgada no dia 25 de março, as 

inscrições validadas irão considerar os critérios de idade, território, interesse e voluntariedade.  

6.3. As Entrevistas e dinâmica de grupo serão realizadas entre os dias 03 e 05 de abril de 2023, de acordo 

com agendamento prévio; 

6.4. O resultado final será divulgado no dia 05 de abril de 2023, no site do Cedeca RJ e nas redes sociais. 

6.5. A  matrícula e entrega de documentos será realizada nos dias  07 e 10 de abril de 2023, 

presencialmente na sede do CEDECA RJ, localizada na Rua do Ouvidor, n° 183, sala 308, Centro, onde 

serão preenchidos os seguintes documentos: 

● Termo de Autorização e Compromisso de pais e ou responsável legal (para aqueles com 

menos de 18 anos); 

● Autorização de uso de imagem e som; 

● Formulário de inscrição. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

7.1. Todas as informações relativas ao presente Edital estarão disponíveis no site do Cedeca RJ e nas redes 

sociais, inclusive o resultado final desse processo. 

7.2. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a acompanhar a publicação de todas as informações 

referentes ao presente Edital. 

 

8. DO CRONOGRAMA   

 
ETAPA DATA 

Inscrição Online De 13 à 24 de março de 2023 

Divulgação da lista de inscritos Dia 25 de março de 2023 

  Entrevistas e dinâmicas de grupo Dia 03 e 05 de abril de 2023 (de acordo com 

agedamento) 

Matrícula e entrega de documentos  Dias 07 e 10 de abril de 2023 

Início das aulas  Dias 15 e 16 de abril de 2023 em imersão. 

Término das aulas  30 de agosto de 2023 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

6. DA SELEÇÃO E RESULTADO 

http://www.cedecarj.org.br/

