
PROCESSO SELETIVO PARA

FORMAÇÃO DE ADVOGADAS, ADVOGADES E 
ADVOGADOS EM DIREITOS FUNDAMENTAIS, 
LIBERDADE DE CRENÇA E ENFRENTAMENTO 
AO RACISMO – Edital n. 01/2021

 A Rede Liberdade, em parceria com o Instituto de Defesa dos 
Direitos das Religiões Afrobrasileiras (IDAFRO) e o escritório Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, vem tornar público 
o Edital Rede Liberdade n. 01/2021, instrumento de referência para 
a seleção de candidaturas ao Programa de Formação em Direitos 
Fundamentais, Liberdade de Crença e Enfrentamento ao Racismo, 
que se dará nos termos e prazos a seguir descritos. 

  1. Do objeto
 1.1. Trata-se de processo seletivo de participantes para a primeira 
turma do Programa de Formação em Direitos Fundamentais 
Liberdade de Crença e Enfrentamento ao Racismo, uma iniciativa da 
Rede Liberdade, em parceria com o IDAFRO e com o escritório Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, que tem como 
objetivo aproximar pessoas que exercem a advocacia da experiência 
de litigância estratégica em direitos humanos com foco nas temáticas 
de enfrentamento ao racismo e garantia da liberdade de crença e não 
crença. O programa é gratuito.

 1.2. A iniciativa se baseia nas diretrizes estratégicas da Rede 
Liberdade de assegurar para participantes da formação a experiência 
na construção da estratégia de atuação diante de casos concretos de 
racismo religioso e a reflexão sobre o comportamento do sistema de 



justiça criminal diante da ocorrência de violência e insultos de caráter 
racial. 
 1.3. O objetivo da formação é apresentar o tema da litigância 
estratégica em direitos humanos, com foco nas temáticas de direito, 
racismo e liberdade de crença, a partir de aulas e atuação em casos 
práticos.

  2. Do público alvo:
 2.1. O processo seletivo buscará selecionar 10 advogadas, 
advogades ou advogados que tenham interesse na área de direitos 
humanos, enfrentamento ao racismo, promoção da igualdade racial e 
de gênero.

  3. Das inscrições:
 3.1. As inscrições serão realizadas de até 30 de novembro de 2021, 
exclusivamente por meio do preenchimento do formulário virtual, 
disponível no link a seguir:

https://bit.ly/3DYJ18u

  4. Dos critérios de seleção:
 4.1. Os critérios utilizados no processo seletivo serão os de:
 a) diversidade racial;
 b) diversidade de gênero e de orientação sexual;
 c) diversidade regional;
 d) possuir experiências em pesquisas e extensão em direitos 
humanos;
 e) disponibilidade para participar do processo formativo;
 f) participação em iniciativas de promoção dos direitos humanos 
e combate a todas as formas de violência e discriminação.

 4.2. São requisitos para inscrição na formação: 
 a) Estar regularmente inscrito na OAB;
 b) Ter disponibilidade para frequentar os momentos de formação; 
 c) Ter identificação com a luta contra o racismo e em defesa dos 



direitos humanos; 

  5. Do processo de seleção: 
 5.1. O processo de seleção será realizado em duas etapas. A 
primeira consistirá na análise dos currículos enviados, bem como, das 
respostas inseridas no ato da inscrição via formulário disponibilizado na 
página da Rede Liberdade e no link constante deste edital. A segunda 
etapa, consistirá em entrevista realizadas virtualmente, a fim de que a 
banca possa aferir a afinidade de cada candidatura com o Programa 
de Formação e com os critérios e requisitos supracitados. 

 5.2. Os resultados serão divulgados até o dia 15 de dezembro de 2022.

 5.3. Não haverá divulgação de ranqueamento dos participantes 
nem de lista de espera.

  6. Da duração da formação:
 6.1. O processo de formação acontecerá ao longo de 9 (nove) 
meses e será dividido em 4 blocos temáticos, que incluirão encontros 
teóricos, atividades extracurriculares e ciclos de discussão de casos 
práticos, nos termos do cronograma constante no Anexo 1.

  7. Da metodologia da formação
 7.1. Os 4 blocos temáticos serão articulados em torno de atividades 
práticas e discussões teóricas sobre casos concretos. Durante o período 
de formação os participantes terão a oportunidade de exercitar, em 
parceira com o IDAFRO e Rede Liberdade, atividades de pesquisas, 
levantamentos de jurisprudência, elaboração de petições e discussão 
de casos reais de violação a direitos humanos.

 7.2. Os participantes serão divididos em duplas/grupos para 
elaboração de estratégias, peças processuais, pesquisas e discussão 
sobre os casos práticos no período do curso.
 7.3. A atuação em casos práticos, selecionados pela Rede 
Liberdade e pelo IDAFRO, não implicará na assunção de qualquer 



responsabilidade ou representação processual.

 7.4. A Rede Liberdade e parceiros reservam-se ao direito de 
promover alteração de datas e horários, em conformidade com a 
agenda dos convidados e palestrantes.

 7.5. Participantes receberão ao final um certificado de conclusão 
da formação, com a contagem total de horas oferecidas, pendente a 
integralização do mínimo de 70% (setenta por cento) de frequência. 

EDITAL REDE LIBERDADE N. 01/2021

ANEXO I
CRONOGRAMA ESTIMADO

Horário previsto para início das atividades: 14h00.

Bloco 1: Direito e relações raciais: elementos introdutórios

MÊS 1

Conferência de Abertura 
• (25/01/2022)
• Carga Horária: 3h

Encontro 1: Apresentação do projeto formativo e das organi-
zações participantes da formação e  dos participantes. Con-
versa sobre construção da estratégia de casos e de petições. 
Distribuição de casos práticos para acompanhamento e dis-
cussão. 

• (01/02/2022)
• Carga Horária: 4h

1º ciclo de discussão de casos práticos: Apresentação pelos 
participantes e feedback da coordenação. 

• (15/02/2022)
• Carga Horária: 4h

MÊS 2

Encontro 2: Discussão sobre raça, racismo e discriminação ra-
cial: abordagens históricas e jurídicas. (Felipe Freitas e equipe 
da Rede Liberdade)

• (01/03/2022)
• Carga horária: 4h



MÊS 3

2º ciclo de discussão de casos práticos: Apresentação pelos 
participantes e feedback da coordenação (equipe Rede Liber-
dade). 

• (15/03/2022)
• Carga Horária: 4h

Bloco 2: Liberdade de crença, racismo e Estado Laico

MÊS 4

Encontro 3: Aspectos constitucionais da liberdade religiosa 
(Thula Pires – PUC Rio). 

• (29/03/2022)
• Carga Horária: 3h

MÊS 5

Encontro 4:  Religiões afro-brasileiras e Estado Laico: aborda-
gem histórica (Convidado: Sérgio São Bernardo – UNEB). 

• (12/04/2022)
• Carga horária: 4h

3º ciclo de discussão de casos práticos:
• (26/04/2022)
• Carga Horária: 4h

Bloco 3: Advocacia e litígio estratégico em direitos humanos: aspectos teóricos e práticos.

MÊS 6

Encontro 5: Pensamento estratégico e construção de lití-
gio estratégico em Direito Humanos (Juliana Vieira e equipe 
Rede Liberdade) 

• (10/05/2022)
• Carga horária: 4h

Encontro 6: Advocacia em direitos humanos: litígio estratégi-
co e processos estruturais (Convidada: Eloisa Machado – FGV 
SP). 

• (24/05/2022)
• Carga horária: 4h

MÊS 7

Encontro 7:  Litígio estratégico em direitos humanos (jurisdi-
ção constitucional) (Convidado: Gabriel Sampaio – Conectas). 

• (07/06/2022)
• Carga horária: 4h

4º ciclo de discussão casos práticos: Apresentação pelos 
participantes e feedback da coordenação. 

• (21/06/2022)
• Carga horária: 4h



Bloco 4: Advocacia, movimentos sociais e luta contra o racismo no Brasil.

MÊS 8

Encontro 8: Luta negra no Brasil e a luta contra o racismo 
religioso (Hédio Silva Jr.) 

• (05/07/2022)
• Carga horária: 4h

MÊS 9

Encontro 9: Encerramento: Apresentação final, avaliação do 
Curso, balanço sobre o andamento dos casos. 

• 02/08/2022
• Carga horária: 4h

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA

Conferência de abertura + Encontros 38h

Ciclos de discussão de casos práticos (4 encontros de 4 horas cada) 16h

Atividades extracurriculares (4 horas por mês) 36h

TOTAL 90h

CARGA HORÁRIA


