
Biênio 2020-2022: CNDH lança edital com retificação de datas para resultado das 
inscrições, prazo para recursos e resultado final  
 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH publicou edital em que retifica as 
datas para apresentar o resultado das inscrições, prazo para recursos e resultado final 
das inscrições de organizações da sociedade civil e movimentos sociais para compor o 
colegiado.  
 
Com as novas datas, o resultado da etapa de habilitação passou para o dia 4 de 
novembro deste ano. O período para interposição de recurso sobre o resultado da 
etapa de habilitação será de 4 a 6 de novembro; enquanto o resultado dos recursos da 
etapa de habilitação vai até 12 de novembro. As demais datas estão mantidas, como a 
realização do Encontro Nacional para a Eleição de organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais habilitados (19 e 20 de novembro). 
 
Em agosto, foi lançado o Edital de Convocação do Encontro Nacional para a eleição de 
organizações da sociedade civil e movimentos sociais de abrangência nacional e com 
relevantes atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos para compor o CNDH 
no Biênio 2020-2022. Seguindo as precauções sanitárias devido à pandemia de covid-
19, o Encontro Nacional será realizado em ambiente virtual, para eleger organizações 
da sociedade civil e movimentos sociais da nova composição do CNDH.  
 
Puderam se candidatar a uma vaga no CNDH organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais de abrangência nacional que desempenhem relevantes atividades 
relacionadas à defesa dos direitos humanos, desde que cumpridos os requisitos 
indicados no Edital e na Resolução nº 07, de 09 de agosto de 2018, do CNDH.  
 
Serão eleitas 18 representações da sociedade civil, sendo nove titulares e nove 
suplentes, para um mandato de dois anos. As/os novas/os membras/os também 
devem assegurar a representatividade de raça e etnia, de gênero, geracional e de 
região, bem como a inclusão da pessoa com deficiência.  
 
O edital segue a Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014, a Resolução nº 01, de 09 de 
junho de 2015, que dispõe sobre o Regimento Interno do CNDH, e a Resolução nº 07, 
de 09 de agosto de 2018, que aprova o Regulamento das Eleições da sociedade civil no 
CNDH, com a alteração dada pela Resolução n.º 28, de 07 de agosto de 2020.  
 
Mais informações em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-
ainformacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-
cndh/eleicoes 
 
Confira as alterações de prazos em: https://bit.ly/3mxfMRv 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial  
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