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GABINETE DA MINISTRA

EDITAL Nº 2/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA CONCESSÃO DO SELO

EMPRESA AMIGA DA FAMÍLIA (SEAF) - EDIÇÃO 2019

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos torna públicas
a abertura das inscrições e as normas estabelecidas para a realização da Edição 2019
do Selo Empresa Amiga da Família (SEAF), na forma estabelecida neste Edital. Objeto:
Chamamento público de empresas interessadas na concessão do Selo Empresa Amiga
da Família (SEAF) - Edição 2019, na modalidade SEAF - Adesão ou SEAF - Empresa
Amiga da Família. Período de inscrições: 9 de setembro a 7 de outubro de 2019. O
referido Edital e seus anexos estarão disponíveis no sítio eletrônico do Observatório
Nacional da Família (https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/observatorio-nacional-
da-familia). Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital
poderão ser obtidos através do correio eletrônico inscricao.seaf@mdh.gov.br ou pelo
telefone (61) 2027-3217.

TATIANA BARBOSA DE ALVARENGA
Ministra de Estado
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