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EDITAL  DE  CHAMADA  PARA  INGRESSO  DE  INTEGRANTES  NO  GRUPO  DE
ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA – GEDHA.

Criado  pela  Portaria  Nº  4077/2021-MP/PGJ,  o  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  sobre
Desenvolvimento e Direitos Humanos na Amazônia (GEDHA), vinculado à Diretoria de
Pesquisas e Grupos de Estudos do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do
Ministério Público do Estado do Pará (CEAF/MPPA), informa que estão abertas 15 vagas
para  o  ingresso  de  integrantes  na  categoria  pesquisador  (especialistas,  mestres  e
doutores).

As atividades do GEDHA se organizam em torno da realização de projetos individuais e
coletivos a partir de seus pesquisadores em consonância com os objetivos do Grupo. As
atividades  de  estudos  e  pesquisas  estão  articuladas  buscando  maior  qualidade  na
produção  do  conhecimento  sobre  o  fenômeno  do  desenvolvimento  econômico  e  a
promoção dos Direitos Humanos no contexto da Amazônia Legal, em especial o Estado
do  Pará  e  suas  múltiplas  interfaces  junto  à  atuação  do  Ministério  Público  para  o
cumprimento  das  suas  funções  institucionais,  organizando-se  a  partir  da  área  de
concentração e nas seguintes linhas de pesquisa:

Área de concentração: Ministério Público, Desenvolvimento e Direitos Humanos na
Amazônia: Abrange temáticas relacionadas ao processo de desenvolvimento econômico,
questão territorial, violações dos direitos humanos e desigualdades no acesso à justiça.
Analisa  os  conflitos  econômicos,  políticos  e  socioambientais  provocados  pela
internacionalização dos territórios  do  Estado do Pará,  a  partir  do  lugar  ocupado pela
Amazônia  na  Divisão  Internacional  do  Trabalho.  Tem  como  perspectiva,  o
desenvolvimento  de  estudos  e  pesquisas,  de  forma  dialética  e  plural,  analisando
fenômenos que contribuam para a compreensão da questão social no Estado do Pará e
para o cumprimento das funções institucionais do Ministério Público.

Linhas de Pesquisa:

I. Direitos Fundamentais, desenvolvimento econômico e dignidade humana:
Esta linha de pesquisa tem por objetivo analisar o processo de desenvolvimento
econômico e, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
o  acesso  e  a  garantia  dos  direitos  econômico,  social  e  cultural,  bem como,  o
respeito à dignidade humana dos povos amazônicos.
Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Desenvolvimento econômico; Dignidade
Humana.
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I. Territórios, conflitos no campo e questões étnico-raciais:
Esta linha de pesquisa tem por objetivo identificar e analisar violações dos direitos
fundamentais  diante  do  avanço  do  desenvolvimento  econômico  na  Amazônia,
principalmente em relação aos direitos das populações e povos tradicionais, bem
como, os casos de deslocamentos compulsórios decorrentes de grandes projetos
na região.
Palavras-chave: Territórios; Conflitos no Campo; Questões Étnico-raciais.

II. Identidade, gênero e diversidade cultural e religiosa:
Esta linha de pesquisa tem por objetivo estudar as questões referente aos grupos
marginalizados em razão da identidade de gênero  e/ou diversidade cultural  ou
religiosa.  Tem  por  objetivo,  levantar  dados  e  construir  indicadores  de  direitos
humanos, sobretudo para o acompanhamento de políticas públicas direcionadas
aos atendimentos destes grupos.
Palavras-chave: Identidade;  Gênero;  Diversidade  Cultural;  Direitos  Humanos;
Diversidade Religiosa.

São objetivos gerais do GEDHA:

I. Produzir  e  difundir  conhecimentos  científicos  inerentes  à  própria  área,  que
contribuam  nas  discussões,  concepções  e  práticas  relacionadas  aos  Direitos
Humanos,  para auxiliar  no cumprimento das funções institucionais do Ministério
Público;

II. Dedicar  atenção  especial  às  temáticas  relacionadas  ao  processo  de
desenvolvimento econômico, questão territorial, violações dos direitos humanos e
desigualdades sociais no acesso à justiça;

III. Contribuir na qualificação e aperfeiçoamento de membros, servidores e estagiários
do Ministério Público do Estado do Pará;

IV. Potencializar  oportunidades  de  desenvolvimento  de  estudos  e  pesquisas
protagonizadas por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Pará.

São objetivos específicos do GEDHA:

I. Incentivar projetos de estudos, pesquisa, ensino e extensão voltados às temáticas
Desenvolvimento, Sociedade e Direitos Humanos;
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II. Estimular  seus  membros  à  participação  em eventos  científicos  no  Brasil  e  no
exterior, preferencialmente com submissão de trabalhos científicos;

III. Estimular a publicação em periódicos científicos no Brasil e no exterior;

IV. Apoiar  e  estimular  membros  e  servidores  no  ingresso  em Programas  de  Pós-
Graduação lato ou stricto sensu;

V. Interagir, participar ou promover intercâmbio com organizações públicas e privadas,
movimentos sociais, outros grupos de pesquisa, e similares que atuem em áreas
comuns ao GEDHA;

VI. Promover publicações científicas por iniciativas do GEDHA ou em articulação com
outras instituições;

VII. Organizar, preferencialmente em parceria, eventos científicos locais, nacionais e
internacionais, sempre que possível, na área de interesse;

VIII.Prestar auxílio em matérias relacionadas à área de concentração do GEDHA às
demais Unidades do MPPA.

O grupo se encontrará ordinariamente na segunda quarta-feira de cada mês, às 14:00
horas no CEAF, preferencialmente por meio virtual.

São disponibilizadas 10 vagas para novos integrantes que sejam membros e servidores
do MPPA e  5 vagas para pesquisadores externos. O ingresso desses integrantes do
Grupo atenderá aos seguintes critérios, NÃO acumulativos:

1. Objetividade na exposição das intenções de ingresso no Grupo;
2. Demonstração de leituras iniciais nas temáticas relativas ao Grupo;
3. Engajamento  em  eventos,  projetos,  estudos  e/ou  pesquisas  em  atividades

relacionadas à área de concentração e linhas de pesquisa do GEDHA;
4. Publicação acadêmica em área de interesse do GEDHA.

Havendo número de inscritos superior ao de vagas e se os inscritos atenderem a todos os
requisitos anteriores, será dada preferência aos de maior titulação acadêmica e, em caso
de empate, à ordem de cronológica de inscrição via e-mail.

Para participar  da seleção,  os interessados estão convidados a enviar  seu  Currículo
Lattes,  juntamente com uma  Carta de  Intenções (máximo de 1 lauda),  para o e-mail
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dpgeceaf@mppa.mp.br, informando no campo <<Assunto>> a frase <<Edital Chamada
GEDHA –  Inscrição>>,  até  o  dia  10  de  dezembro  de  2021.  Após  esse  período,  não
havendo prorrogação do prazo, os candidatos serão informados do resultado da seleção.

Maiores informações:
E-mail: dpgeceaf@mppa.mp.br
Contato: 91 4006 3649

Belém, 25 de novembro de 2021.

Dra. Joyce Cardoso Olímpio Ikeda
Líder do GEDHA/CEAF/MPPA

PJ Léa Cristina Mouzinho da Rocha
Diretora de Pesquisas e Grupos de Estudos do CEAF/MPPA

PJ José Edvaldo Pereira Sales
Diretor-Geral do CEAF/MPPA
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