
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Campanha “Agasalhar” 2022 

 

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) da OAB/AL, vem, com 

fundamento no art. 1º, inciso I, da Resolução nº. 04/2004 (Regimento Interno do Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil), convocar grupos de pesquisa, ligas acadêmicas 

e projetos de extensão comunitária para participarem do processo de arrecadações da 

“Campanha ‘Agasalhar’ 2022”, a qual tem como objetivo central mobilizar e fomentar a 

solidariedade dentro da OAB/AL, visando, em razão da aproximação de fortes chuvas e clima 

frio devido ao inverno, arrecadar casacos, cobertores e alimentos que serão direcionados para 

instituições que prestam apoio e assistência à população em situação de rua.  

 

1. DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

1.1. Tendo em vista inserir os estudantes do Curso de Direito na seara dos Direitos Humanos 

e no ambiente da Ordem dos Advogados, bem como potencializar a quantidade de 

arrecadações em benefício da população em situação de rua, grupos estudantis estão 

convidados a se inscrever para o processo de arrecadações, sendo ofertadas, ao fim 

daquela, uma série de gratificações ao grupo que arrecadar mais utensílios. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do presente processo grupos estudantis de Cursos de Direito, dentre 

eles projetos de extensão comunitária, grupos de pesquisa e ligas acadêmicas.  

2.2. Os grupos deverão ser limitados ao máximo de 10 (dez) participantes.  

 

3. DAS INCRIÇÕES 

3.1. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período compreendido entre os dias 19 

de maio de 2022 a 17 de junho de 2022.  

3.2. O formulário de inscrição dos grupos está anexo na última folha desse edital, devendo 

ser preenchido e enviado para o e-mail: direitoshumanos@oab-al.org.br. 



 
 

4. DAS PREMIAÇÕES 

4.1. O grupo estudantil com a maior quantidade de utensílios arrecadados será bonificado 

com as seguintes premiações: 

a. Curso de Formação em Direitos Humanos. 

b. Vivência prática nas atividades da CDDH OAB/AL pelo período de 1 semana. 

c. Certificado de 20 horas de atividades extracurriculares. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Os grupos devem realizar a coleta de cobertores, agasalhos e alimentos, devendo 

encaminhar todo o conteúdo arrecadado para a Sala da ESA (Escola Superior de 

Advocacia) que fica na Sede da OAB em Jacarecica - Av. General Luiz de França 

Albuquerque, 7100 AL-101 Norte, apenas na data 20 de junho de 2022, nos horários 

das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00.   

5.2. Resultado com a contagem dos itens arrecadados por cada equipe, bem como anúncio 

da equipe vencedora será no dia 31 de junho, sendo enviado para o e-mail que cada 

equipe indicar na inscrição. 

5.3.A Comissão de Defesa de Direitos Humanos (CDDH) da OAB/AL ficará responsável 

pela execução, acompanhamento e supervisão de todas as questões relativas ao presente 

Edital.  

5.4. Os organizadores reservam-se ao direito de resolver os casos omissos e as situações 

não previstas no presente Edital.  

5.5. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas 

por meio do endereço eletrônico: direitoshumanos@oab-al.org.br. 

 

CRONOGRAMA 

DATA AÇÃO 

19 de maio - 17 junho Inscrições e arrecadações de cobertores, agasalhos 

e alimentos. 

20 de junho (data única) Entrega dos itens arrecadados na Sede História da 

OAB no Centro, dentro dos horários: 



 
• Manhã das 9:00 às 12:00 

• Tarde das 14:00 às 17:00 

31 de junho Resultado com a contagem de itens de cada equipe 

enviado para o e-mail indicado por cada equipe. 

 

Maceió, 10 de maio de 2022. 

 

 

  

ROBERTO BARBOSA DE MOURA 

Presidente da CDDH OAB/AL 

  

MAYARA HELOISE CAVALCANTI DA SILVA 

Vice-Presidenta da CDDH OAB/AL 

 

 

ARTHUR DE SOUSA LIRA 

Secretário-Geral da CDDH OAB/AL 

 

 

ANA LUIZA ROCHA DE ALBUQUERQUE 

Membra da CDDH OAB/AL 

RAYZA VITORIA DOS SANTOS ELIAS 

Membra da CDDH OAB/AL 

 

  

 

 

 

  

  



 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL E ENVIAR PARA O E-MAIL: DIREITOSHUMANOS@OAB-AL.ORG.BR) 

 

Grupo estudantil: ___________________________________________________________ 

Telefone/Whatsapp: ____________________E-mail:_______________________________ 

Instituição: _________________________________________________________________ 

 

DADOS DOS MEMBROS: 

1º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

2º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

3º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

4º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

5º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

6º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

7º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

8º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

9º Nome completo: ___________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 

10º Nome completo: __________________________________________________________, 

Nº do CPF:___________________, Período letivo: ____, E-mail:______________________. 


