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08016.011866/2022-01

Ministério da Jus ça e Segurança Pública
Departamento Penitenciário Nacional
Escola Nacional de Serviços Penais
Divisão de Planejamento e Gestão da ESPEN

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 6/2022/ESPEN/DEPEN/MJ
Brasília, na data da assinatura.
Aos representantes das Escolas de Serviços Penais e/ou Ins tuições congêneres.
Assunto: Capacitação de Servidores
Senhores representantes,
1.
Ao tempo em que os cumprimentamos, servimo-nos do presente para informar que o
Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos - MMFDJ está promovendo capacitação dos
proﬁssionais dos sistemas de segurança pública, de jus ça, de saúde e da sociedade civil voltada ao
tema da prevenção e combate à tortura.
2.
As Capacitações oferecidas são: “Técnicas de Inteligência Emocional nas Ro nas
penitenciárias”; “Par cipação e Controle Social na Execução de Penas” e “A rede de inspeção prisional
e a u lização do Formulário de Inspeção Prisional”.
3.
Para tanto serão selecionados Proﬁssionais para atuação como Conteudistas, com
Formação mínima de especialista (Lato Sensu) e Experiência proﬁssional relacionada ao tema
escolhido ( até dois).
4.
Os Cursos serão ofertados na Escola Virtual de Governo (EV.G) e têm como foco
fortalecer as capacidades e implantar soluções em direitos humanos que respondam às necessidades
da população.
5.
Solicitamos ampla divulgação da publicação da Chamada Pública nº 04/2022 – Edital h ps://funape.org.br/novo/no cias.php com vistas à seleção de Conteudistas para o desenvolvimento
de conteúdo para cursos do Programa Nacional de Educação Con nuada em Direitos Humanos (PNEC
DH).
6.

Segue síntese da chamada para divulgação, que pode ser divulgada junto com edital:
Título: Conteudista para a Secretaria de Proteção Global do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos;
Obje vo: selecionar especialistas para elaboração do conteúdo de 5 cursos
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autoinstrucionais a serem ofertados na Escola Virtual de Governo (EV.G). Os cursos
previstos têm como foco fortalecer as capacidades e implantar soluções em direitos
humanos que respondam às necessidades da população;
Inscrições: até 29/06/22;
Requisitos obrigatórios: - Experiência de no mínimo 2 anos na temá ca do conteúdo do
curso a ser desenvolvido mediante comprovação (diploma de formação na área ou
cer ﬁcados que totalizam o tempo requerido); - Conhecimento em metodologias
educacionais para construção de cursos autoinstrucionais com tutoria e blended; Conhecimento da metodologia ADDIE;
5. Temas dos conteúdos dos cursos a serem desenvolvidos: - Governança em polí cas
públicas de juventude - Formação de jovens para o voluntariado - Direitos Humanos e
saúde mental - Curso permanente Damião Ximenes Lopes - Par cipação e controle
social na execução de penas - Técnicas de inteligência emocional nas ro nas
penitenciárias;

7.
Para par cipar da seleção deve-se acessar a chamada nº 04/2022 com todas as
informações pelo link: h ps://funape.org.br/novo/no cias.ph.
Respeitosamente,
Stephane Silva de Araujo
Diretora da Escola Nacional de Serviços Penais

Documento assinado eletronicamente por STEPHANE SILVA DE ARAUJO, Diretor(a) da Escola
Nacional de Serviços Penais, em 29/06/2022, às 08:05, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site h p://sei.auten ca.mj.gov.br
informando o código veriﬁcador 18401381 e o código CRC 18984584
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h p://www.jus ca.gov.br/acessoa-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus ça e
Segurança Pública.
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