
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 01/2022 

PROGRAMA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITO ITINERANTE – MCI - PERNAMBUCO 

 
A Cooperativa de Trabalho em Consultoria e Serviços Técnicos - COONSULT, divulga 

processo seletivo para contratação de Equipe Técnica para a implantação e execução das 
ações de Mediação de Conflito Itinerante no Estado de Pernambuco, por um período de 12 
meses. (Agreste, Zonas da Mata Norte e Sul). Conforme funções abaixo: 

 

COMPETÊNCIA 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA 
HORÁRIA 

QUANTIDADE 

Coordenador/a da Referência 
Regional 

Diarista 44 Horas 1 

Coordenador/a de Monitoramento 
e Gestão da Informação 

Diarista 44 horas 1 

Assistentes de Mediação Diarista 44 horas 6 

Articulador/a de Difusão Social Diarista 44 horas 1 

Mediadoras/res de Conflitos Diarista 44 horas 12 

TOTAL DE PROFISSIONAIS 21 

 
A Mediação de Conflitos é relevante no campo da Prevenção Social ao Crime e a 

Violência. Por isso há necessidade urgente de continuidade da implementação dessa 
estratégia de intervenção da Secretaria, orientada pelo PPV e diante das consequências 
geradas à população pernambucana pelos denominados crimes de proximidades, resultando 
no aumento dos índices de violência no Estado, torna-se ainda mais urgente estabelecer uma 
reação efetiva e qualificada no campo da cultura de paz e da prevenção à violência, antes que 
ela resulte em Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLIs. 

 
Observam-se algumas peculiaridades no campo da prevenção, que nessas 

ocorrências, a violência interpessoal e o fato de apresentarem vínculos entre os autores e as 
vítimas, podendo ser de natureza familiar, afetiva ou social, passíveis de intervenção ou de 
mediação antecipada, preservando a vida e a paz social. E ainda nota-se que, os crimes de 
proximidade costumam ocorrer em locais, que proporcionam algum tipo de intimidade entre 
as partes envolvidas, como espaços domésticos, comunidades, espaços de trabalho ou 
escolares. 

 
Nos últimos dois anos, o Comitê Gestor do PPV tem reforçado o trabalho com recortes 

territoriais visando fortalecer a gestão das ações repressivas e preventivas, dando assim 
maior precisão ao monitoramento estatístico dos índices de criminalidade. Ao verificar os 
dados no gráfico abaixo, é possível retratar os índices dos crimes de proximidade do Estado, 
referentes aos anos de 2019 e 2020, divididos pelas AIS. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Diante do considerável crescimento das estatísticas dos CVLIs no ano de 2020, a 

realidade apresentada pelos dados referentes aos crimes ocorridos no período, reforçam-se 
a urgência da atualização do plano de trabalho e uma atuação mais eficaz no território. 
Insere-se nesse contexto, a estratégia de implementação das ações da MCI, composta por 
equipes qualificadas para o atendimento às demandas das pessoas em conflitos, de forma 
célere, eficiente e com resultados que impactam na prevenção aos crimes de proximidade. 

 
No histórico do monitoramento da violência e do crime pelo Governo do Estado, 

desde a implantação das estratégias do modelo de gestão por resultados, o PPV e sua rede 
de Segurança Pública integrada, tem o olhar atento para essas ocorrências e procura 
identificar onde as ações de prevenção precisam ser mais contundentes. Nesse sentido é 
possível afirmar que é a mediação de conflitos, um dos caminhos assertivos de prevenção ao 
crime. Esse cenário é observado desde 2018, quando a gestão governamental adotou a 
mediação de conflitos focada na estratégia de prevenção, fundamentada no referencial 
proposto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, com o Guia de 
Formação em Mediação Comunitária – Justiça Comunitária. Esta, compreendida como “uma 
técnica cooperativa de resolução de conflitos, pela qual as pessoas envolvidas têm a 
oportunidade de refletir sobre o contexto de seus problemas, de compreender as diferentes 
perspectivas e, ainda, de construir, em comunhão, uma solução que atenda às suas 
necessidades e que assegure um espaço pautado no diálogo e no respeito às diferenças”, o 
que provavelmente ensejou a consequente diminuição dos crimes de proximidades em 
Pernambuco. 

 
Por essa razão e, tendo em vista a extensão territorial do Estado, de acordo com a 

organização do Plano de Segurança Pública em 26 AIS, a Lei da Política de Prevenção é 
aplicada como princípio de atuação territorial, o que aponta também para a oferta e o 
desenvolvimento da metodologia da mediação de conflitos na modalidade itinerante, como 
forma de favorecer o acesso ao maior número de pessoas e comunidades em todo o Estado, 
observando a geografia e ocorrências do CVLI. 

 
O mapa abaixo representa a organização e atuação do PPV, por AIS. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 
Poderão se inscrever no processo seletivo profissionais que atendem os requisitos e 
atribuições abaixo e que não possua impedimentos previstos nas legislações vigentes.  
 
COORDENADOR(A) DE REFERÊNCIA REGIONAL: 
 
Formação: Curso superior nas áreas de Administração, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, 
Sociologia, Filosofia ou Direito. Especialização em Políticas Públicas ou Programas Sociais. 
Curso(s) em Mediação de Conflitos com no mínimo de 80 horas e experiência profissional em 
Mediação de Conflitos de no mínimo 2 anos, além de conhecimento sobre o pacote Office 
(Word, Excel e Powerpoint), ou similar. Bem como registro no conselho da respectiva 
categoria profissional ou, caso não exista, registro em outro órgão que regulamente a atuação 
profissional e ainda com cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

▪ Desenvolver o plano de coordenação das ações a serem implementadas; 
▪ Monitorar a performance geral das equipes; 
▪ Garantir a implementação da proposta técnica da MCI; 
▪ Articular, junto à OSC(s) contratada(s), as condições necessárias para o 

desenvolvimento das atividades; 
▪ Realizar a gestão técnica junto às equipes de MCI; 
▪ Coordenar permanentemente o funcionamento do serviço e desempenho das 

equipes; 
▪ Apoiar junto aos assistentes e mediadores, o processo de mobilização, articulação e 

pactuação de parcerias com instituições públicas e privadas, lideranças locais e 
serviços que tenham interface com a Mediação; 

▪ Apoiar o processo de difusão do serviço junto ao poder público, entidades privadas e 
sociedade civil; 



 

 

▪ Representar o serviço nos eventos em que se fizer necessário, inclusive realizando 
pronunciamentos públicos sobre a MCI, conforme orientações e diretrizes da SPVD 
sobre o tema da Mediação de Conflitos; 

▪ Coordenar reuniões de equipe, inclusive mediante conflitos existentes; 
▪ Elaborar projetos e relatórios referentes às ações do serviço e demais demandas; 
▪ Prestar apoio técnico às equipes, orientando, supervisionando a dinâmica das 

atividades e intervenções realizadas pelos profissionais e dando suporte nas 
dificuldades emergentes; 

▪ Coordenar o processo de avaliação de desempenho dos profissionais da MCI; 
▪ Acompanhar as informações de processos e resultados referentes ao serviço da MCI; 
▪ Acompanhar todo o processo administrativo financeiro da MCI; 
▪ Dentre outras atividades que se fizerem necessárias e que sejam pertinentes à função 

no âmbito da Política de Prevenção ao Crime e à Violência. 
 
COORDENADOR(A) DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO: 
 
Formação: Curso superior nas áreas de Administração, Ciências Econômicas ou Gestão da 
Informação. Curso(s) em Mediação de Conflitos com no mínimo de 60 horas e experiência 
profissional em gestão administrativa ou acompanhamento de projetos sociais, de no mínimo 
2 anos, além de conhecimentos sobre o pacote Office (Word, Power Point e Excel), ou similar. 
Bem como registro no Conselho da respectiva categoria profissional ou, caso não exista, 
registro em outro órgão que regulamente a atuação profissional e ainda com cursos 
reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC. 
OBS: Com disponibilidade para viagens. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

▪ Participar do planejamento das ações; 
▪ Coordenar, organizar, comandar e monitorar os dados referentes aos processos e 

resultados do serviço de MCI; 
▪ Analisar criticamente o desempenho das equipes quanto ao registro e as informações 

dos resultados, para adoção de medidas corretivas; 
▪ Analisar, desenvolver e recomendar técnicas e recursos que visem melhorar o 

desempenho da gestão da informação; 
▪ Planejar e realizar treinamento das equipes quanto à gestão da informação; 
▪ Alimentar e atualizar as instâncias de monitoramento de dados do serviço de 

Mediação de Conflitos Itinerante; 
▪ Emitir relatórios qualiquantitativos inerentes à sua área de atuação; 
▪ Participar de reuniões periódicas com as equipes, a fim de garantir a qualidade, prazos 

e segurança das informações; 
▪ Acompanhar, sob orientação da coordenação, o funcionamento geral do serviço; 
▪ Planejar e implementar o fluxo de informações junto às equipes de MCI; 
▪ Subsidiar os coordenadores de Referência Regional quanto às informações dos 

relatórios semanais, mensais e anuais referentes às ações do serviço e demais 
demandas; 

▪ Analisar e supervisionar instrumentais e protocolos; 



 

 

▪ Coordenar e orientar as equipes técnicas para o preenchimento dos instrumentais, 
planilhas e relatórios, alimentando o banco de dados com essas informações; 

▪ Acompanhar o processo da mediação in loco, quando necessário; 
▪ Dentre outras atividades que se fizerem necessárias e que sejam pertinentes à função 

no âmbito da Política de Prevenção ao Crime e à Violência. 
 
ARTICULADOR (A) DE DIFUSÃO SOCIAL: 
 
Formação: Curso superior na área de Comunicação Social, com experiência de no mínimo de 
2 anos. Curso(s) em pacote Office (Word, Excel e Powerpoint), ou similar; Corel Draw, 
Photoshop com no mínimo 120 horas. Bem como registro no conselho da respectiva categoria 
profissional ou, caso não exista, registro em outro órgão que regulamente a atuação 
profissional. Carga horária: 44 horas semanais. 
OBS: Com disponibilidade para viagens. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

▪ Elaborar e executar o plano de difusão da MCI; 
▪ Elaborar conteúdos para divulgação sobre a MCI; 
▪ Apoiar as equipes na difusão do serviço junto ao poder público, entidades privadas e 

sociedade civil, através de produção textual, imagens e áudios; 
▪ Estabelecer metas e avaliar os resultados do plano de difusão implantado; 
▪ Promover reuniões técnicas com as equipes para apropriação dos conteúdos técnicos 

e orientação da difusão do serviço nos territórios; 
▪ Apresentar os conteúdos divulgacionais ao setor de comunicação da SPVD para 

aprovação prévia, garantindo a padronização exigida pelo Governo do Estado de 
Pernambuco; 

▪ Utilizar recursos de informática; 
▪ Criar sites, blogs, contas nas redes sociais e posts para a internet. 
▪ Planejar e desenvolver anúncios, panfletos, cartazes e vinhetas para a TV. 
▪ Sistematizar informações e elaborar relatórios pertinentes à sua área de atuação. 
▪ Organizar eventos; 
▪ Dentre outras atividades que se fizerem necessárias e que sejam pertinentes à função 

no âmbito da Política de Prevenção ao Crime e à V. 
 
ASSISTENTE DE MEDIAÇÃO: 
 
Formação: Curso superior nas áreas de Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Sociologia ou 
Direito. Formação em mediação de conflitos de no mínimo de 120 horas. Com experiência 
profissional em mediação de conflitos de no mínimo 2 anos, experiência em liderança de 
equipes, e de curso de pacote Office (Word, Excel e Powerpoint), ou similar; bem como 
registro no Conselho da respectiva categoria profissional ou, caso não exista, registro em 
outro órgão que regulamente a atuação profissional. 
OBS: Com disponibilidade para viagens. 
 
ATRIBUIÇÕES: 



 

 

 
▪ Planejar as atividades de execução da MCI sob orientação da coordenação; 
▪ Planejar e realizar o processo de difusão da Mediação nos territórios, nas ações e 

equipamentos públicos; 
▪ Participar sistematicamente do processo de atendimento da mediação; 
▪ Intervir tecnicamente em função das eventuais complexidades dos conflitos e de 

condução do processo de mediação; 
▪ Preencher as fichas de encaminhamento dos casos para órgãos parceiros, a partir das 

informações levantadas junto aos instrumentais de atendimento, preenchidos pelos 
mediadores; 

▪ Conferir e validar o preenchimento correto dos instrumentais de atendimento, 
realizados pelos mediadores; 

▪ Emitir relatórios qualiquantitativos; 
▪ Preencher de forma objetiva e clara, todos os campos dos instrumentais de 

monitoramento; 
▪ Dentre outras atividades que se fizerem necessárias e que sejam pertinentes à função 

no âmbito da Política de Prevenção ao Crime e à Violência. 
 
MEDIADORA DE CONFLITOS: 
 
Formação: Ensino Médio completo, com formação em mediação de conflitos de no mínimo 
de 120 horas. Experiência profissional em mediação de conflitos de no mínimo 2 anos em 
Mediação de Conflitos, com curso básico de redação, além de curso de pacote Office (Word, 
Excel e Powerpoint), ou similar. 
OBS: Com disponibilidade para viagens. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

▪ Atender diretamente os usuários da MCI; 
▪ Realizar o processo de difusão da Mediação nos territórios, nas ações e equipamentos 

públicos; 
▪ Acolher e escutar o demandante e demandado; 
▪ Realizar triagem dos casos; 
▪ Identificar o tipo e especificação dos conflitos; 
▪ Emitir as cartas convite, termos de consentimento e termos de acordo; 
▪ Escutar separadamente e em conjunto as partes envolvidas no conflito; 
▪ Identificar a necessidade de encaminhamentos para outros órgãos, com registro claro 

e objetivo do motivo, acionando o assistente para efetuar o procedimento; 
▪ Realizar os atendimentos e registros diários nos instrumentais; 
▪ Seguir as orientações técnicas dos assistentes e coordenadores; 
▪ Dentre outras atividades que se fizerem necessárias e que sejam pertinentes à função 

no âmbito da Política de Prevenção ao Crime e à Violência. 
 
PERFIL EXIGIDO A TODOS OS PROFISSIONAIS 
 
a) Boa comunicação interpessoal; b) Comportamento cortês e prestativo; c) Aptidão para o 



 

 

trabalho em equipe; d) Ser disciplinado, proativo e participativo; e) Exercer com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo; f) Observar as normas legais e regulamentares; g) Observar 
as instruções disciplinares do local de trabalho; h) Manter conduta compatível com a 
moralidade administrava; i) Acatar as orientações do seu superior [preposto da(s) empresa(s) 
contratada(s); j) Atender as pessoas com cordialidade e presteza, cumprimentando-as e 
demonstrando sua total disposição em atendê-las; k) Zelar pela economia do material, 
conservação e uso correto do patrimônio público; l) Guardar sigilo sobre todas as informações 
obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; m) Ser assíduo e pontual ao serviço; n) 
Adotar todas as providências para sanar emergências e irregularidades, reportando-se 
sempre aos seus superiores imediatos. 
 
REMUNERAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REGIME DE 
CONTRATAÇÃO 

BENEFÍCIOS VALOR UNIT. 

SERVICO DE PROFISSIONAL 
TEMPORARIO DE NATUREZA 

EVENTUAL - DO TIPO 
COORDENADOR DE REFERÊNCIA 
REGIONAL,44 HORAS SEMANAIS, 

DIURNO 

44 horas CLT 
Alimentação e 

Vale Transporte 
R$           4.325,00 

SERVICO DE PROFISSIONAL 
TEMPORARIO DE NATUREZA 

EVENTUAL - DO TIPO 
COORDENADOR DE 

MONITORAMENTO E GESTAO DA 
INFORMACAO,44 HORAS 

SEMANAIS, DIURNO 

44 horas CLT 
Alimentação e 

Vale Transporte 
R$           3.450,00 

SERVICO DE PROFISSIONAL 
TEMPORARIO DE NATUREZA 

EVENTUAL - DO TIPO ASSISTENTE 
DE MEDIACAO,44 HORAS 

SEMANAIS, DIURNO 

44 horas CLT 
Alimentação e 

Vale Transporte 
R$           2.000,00 

SERVICO DE PROFISSIONAL 
TEMPORARIO DE NATUREZA 

EVENTUAL - DO TIPO MEDIADORES 
DE CONFLITOS,44 HORAS 

SEMANAIS, DIURNO 

44 horas CLT 
Alimentação e 

Vale Transporte 
R$           1.500,00 

SERVICO DE PROFISSIONAL 
TEMPORARIO DE NATUREZA 

EVENTUAL - DO TIPO 
ARTICULADOR DE DIFUSAO 

SOCIAL,44 HORAS SEMANAIS, 
DIURNO 

44 horas CLT 
Alimentação e 

Vale Transporte 
R$           2.000,00 



 

 

DO PROCESSO SELETIVO 
 
O Processo seletivo simplificado constará uma etapa eliminatória: 
 
a) Análise de currículo (Com todas as comprovações técnicas e acadêmicas) – 

classificatória. 
 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SIMPLIFICADO: 
 

EVENTO INICIO TÉRMINO 
Divulgação do edital de seleção 01/03/2022 11/03/2022 

Recebimento dos currículos e 
comprovações por parte dos 

interessados. 
selecaoequipemcilote2@hotmail.com 

01/03/2022 14/03/2022 

Análise de currículos e comprovações 15/03/2022 18/03/2022 
Resultado da seleção 23/03/2022 //// 

Previsão de Contratação 01/04/2022 01/03/2023 

 
ETAPAS DE SELEÇÃO 

 
a) Currículo (caráter classificatório): serão analisados nos currículos requisitos básicos 

para preenchimento da vaga, conforme função pretendida. Só serão pontuadas as 
experiências e cursos devidamente comprovados. 

 
HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
A banca de seleção irá elaborar relatório final contendo o resultado da seleção. 
 
DA CONVOCAÇÃO: 

 
Os candidatados aprovados serão convocados pelo e-mail 
selecaoequipemcilote2@hotmail.com, para apresentar-se presencialmente no Sede da 
COONSULT, localizada na Rua Barão de São Borja, nº 62, Sala 203/204 – Bairro da Boa Vista 
– PE – CEP 50070-325. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
As documentações solicitadas, constantes no Anexo A deste edital, deverão ser 
encaminhadas virtualmente, através de e-mail criado especificamente para a seleção de 
Profissionais da equipe técnica do Programa Estadual de Mediação de Conflitos Itinerantes, 
cujo o e-mail oficial é selecaoequipemcilote2@hotmail.com  

A COONSULT, não se responsabiliza por e-mails não recebidos ou devolvidos. 
 
O/a candidato/a é responsável por apresentar informações atualizadas quanto aos números 

mailto:selecaoequipemcilote2@hotmail.com
mailto:selecaoequipemcilote2@hotmail.com
mailto:selecaoequipemcilote2@hotmail.com


 

 

de telefone para contato e endereços de e-mails. 
 

O/a candidato/a é responsável pela veracidade em todas as informações apresentadas nos 
documentos e etapas desta seleção simplificada. 

 

O prazo de validade deste processo seletivo simplificado é de um ano, contados a partir da 
data de divulgação do resultado final 
 
 

Recife, 01 de março de 2022. 
 

 
Adm. Gabriel Rufino 

CRA-PE 15768 
Presidente da COONSULT 

 
 



 

 

 

ANEXO A 

 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

 
Todas as informações descritas abaixo deverão ser digitalizadas e enviadas para a 
COONSULT através do e-mail selecaoequipemcilote2@hotmail.com, conforme 
descrição em edital: 

 

● Currículo Vitae 
 

● Documentos comprobatórios das informações prestadas no Currículo Vitae 
 

 
Recife, 01 de março de 2022. 

 
 

Adm. Gabriel Rufino 
CRA-PE 15768 

Presidente da COONSULT 
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