Edital Curso de Formação de Promotoras Legais
Populares PLPs (Turma 2018)

A Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Assessoria de Políticas de
Inclusão em parceria com o Conselho Municipal de Políticas para Mulheres, vem
tornar pública a abertura de inscrições para seleção de mulheres para 70 vagas no
curso de Formação de Promotoras Legais Populares (PLPs), nos termos que seguem:
1 - Do Curso
O curso interdisciplinar e interinstitucional Promotoras Legais Populares
ocorrerá entre os meses de agosto de 2018 e março de 2019. As aulas/encontros
ocorrerão às sextas-feiras, das 19hs às 22hs, totalizando 26 encontros / 78 horas-aula
(calendário e programa do curso em anexo, sujeito a alterações).
O curso acontecerá no SEBRAE Botucatu, localizado na Rua Dr. Costa Leite, nº
1570 – Centro, Botucatu SP, cujo primeiro encontro será dia 03 de agosto de 2018.
O curso é gratuito e não serão ofertados alimentação e transporte às
participantes. Para receber a devida certificação, a participante deverá apresentar o
mínimo de 75% de frequência.
Tem-se como objetivo estimular e criar condições para que as mulheres
conheçam direitos, leis e mecanismos jurídicos, tornando-as capazes de tomar
iniciativas e decisões no sentido de promover o acesso à justiça e a defesa dos direitos
humanos.
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2 - Do Público
O curso é destinado exclusivamente às mulheres (cis e trans11 ), maiores de 18
anos, militantes de movimentos sociais, lideranças comunitárias, estudantes e
trabalhadoras, dentre outras categorias de mulheres interessadas na temática.
3 - Das inscrições
As inscrições ocorrerão no período de 09 a 20 de julho de 2018 e deverão ser
realizadas exclusivamente pela internet, através do link http://gg.gg/plpbotucatu2018
Os Centros de Referência de Assistência Social do município de Botucatu, das
regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Central, bem como as Unidades de Atendimento às
Famílias – UAF Jardim Aeroporto, Parque Imperial e Vitoriana disporão de equipes e
equipamento para auxiliarem os interessados que precisarem de ajuda para efetuarem
as inscrições.
4 – Critérios de Seleção
Prioritariamente serão selecionadas lideranças comunitárias e militantes de
movimentos sociais. Secundariamente serão selecionadas as demais interessadas, cujo
critério principal será a ordem de inscrição.
5- Do Resultado Final
O resultado final será divulgado no dia 25 de julho de 2018 através do Diário
Eletrônico da Prefeitura Municipal de Botucatu, podendo ser acessado através do
endereço www.botucatu.sp.gov.br
6- Informações
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Mulher CIS (cisgênero): Refere-se a mulher que se identifica, em todos os aspectos,
com
o
gênero
atribuído
ao
nascer
Mulher TRANS (transexual): Mulher que se identifica como sendo do gênero feminino,
embora tenha sido biologicamente designada como pertencente ao sexo/ gênero masculino ao
nascer.
Referência: REIS, T., org. Manual de Comunicação LGBTI+. Curitiba: Aliança Nacional LGBTI/ Gay Latino, 2018
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Maiores

informações

poderão

ser

obtidas

através

do

e-mail

curso.plp.botucatu@gmail.com ou pelo telefone 14-38111522 ( Assessoria de Políticas
e Inclusão)
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