
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A SELEÇÃO DE ENTIDADES DA
SOCIEDADE CIVIL A  INTEGRAR O CONSELHO ESTADUAL DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – COEPIR.

Anexo I – OFÍCIO 

Ofício ____/2020.

__________ /CE, ____ de ____________ de 2021. 

Ao Presidente do COEPIR,

Como parte da habilitação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial  a
entidade....................................................................................apresenta  a
indicação e documentação necessária ao EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A
SELEÇÃO DE ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL A  INTEGRAR O
CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL –
COEPIR. 

1) Apresentar documentos obrigatórios para Pessoa Jurídica Sem 
Fins Lucrativos:

Apresentar Cópia do Estatuto da entidade;
Apresentar Cópia do CNPJ comprovando a existência legal da entidade há,
pelo menos, dois anos;
Cópia da Ata da Eleição da última diretoria da entidade.  
Cópia de comprovante de endereço da entidade atualizado ou declaração;

2) Informar o segmento representativo: 

(  )  Instituição de Ensino Superior, com núcleo de estudos de etnias;  
(  )  Instituição de classe; 
(  )  Instituição artística e cultural ligado a etnias;
(  )  Instituição de notório saber no âmbito da promoção da igualdade racial; 
(  )  Instituição de mulheres negras;
(  )  Instituição dos direitos humanos, com ênfase na promoção da igualdade
racial; 
(  ) Instituição do grupo étnico quilombola; 
(  )  Instituição do grupo étnico indígena;
(  )  Instituição do grupo étnico ciganos;
(  )  Instituição de povos de terreiro e comunidade tradicional de religião de 
matrizes africanas/afro-brasileiras; 
(  )  Instituição religiosa com ênfase na população negra;
(  )  Instituição de mulheres indígenas;
(  )  Instituição representante dos direitos da criança e do adolescente;



3) Indicar os representantes de acordo com referido Edital. 

Candidato (a) titular: 
Nome Completo 
CPF
RG
Estado Civil 
Contato/E-mail
(envio cópia da documentação do candidato) 

Candidato (a) suplente: 
Nome Completo 
CPF
RG
Estado Civil 
Contato/E-mail
(envio cópia da documentação do candidato)

Atenciosamente,

_________________________

Responsável Legal pela Entidade



Anexo II – MODELO DE RELATÓRIO 

1) Organização 

2) CNPJ

3) Endereço

4) Município

5) Telefones

6) E-mail

7) Área de Atuação de acordo com o item 2.1.

 2.1 O processo seletivo será regido por este Edital, visando o preenchimento de 13 (tre-
ze) vagas para organizações da sociedade civil no Conselho Estadual de Promoção da
Igualdade Racial (COEPIR), sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente para cada segmento
abaixo relacionado:

(  ) Instituição de Ensino Superior, com núcleo de estudos de etnias;  
(  ) Instituição de classe; 
(  ) Instituição artística e cultural ligado a etnias;
(  ) Instituição de notório saber no âmbito da promoção da igualdade racial; 
(  ) Instituição de mulheres negras;
(  ) Instituição dos direitos humanos, com ênfase na promoção da igualdade racial; 
(  ) Instituição do grupo étnico quilombola; 
(  ) Instituição do grupo étnico indígena;
(  ) Instituição do grupo étnico ciganos;
(  ) Instituição de povos de terreiro e comunidade tradicional de religião de matrizes 
africanas/afro-brasileiras; 
(  ) Instituição religiosa com ênfase na população negra;
(  ) Instituição de mulheres indígenas;
(  ) Instituição representante dos direitos da criança e do adolescente;

8) Tempo de atividade 
e abrangência da 
voltadas para 



promoção da 
igualdade racial, de 
acordo com área de 
atuação. 

9)  Justificativa  com
apresentação  das
ações,  descrição  de
atividades  de
Promoção da
Igualdade Racial,  na
defesa, garantia e
ampliação dos
direitos,  de  acordo
com área de atuação.

Obs.: Anexos ao relatório deve conter o maior número de informações da entidade que
está se candidatando, com fotos, matérias de jornais, registros, documentação relativa à
divulgação de trabalhos realizados ou em andamento, não havendo nenhum limite de
volume e/ou páginas.


