Selo
FBSP
de
Práticas
Inovadoras no Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres –
inscrições até 03/09/2018
O Selo FBSP é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que
tem como objetivo reconhecer práticas com potencial de transformação em
cenários de vulnerabilidade à violência, sistematizando e disseminando o
conhecimento produzido por e para profissionais envolvidos com o tema da
segurança pública.
A primeira edição recebeu quase 50 inscrições, das quais dez foram finalistas
e passaram a fazer parte da Casoteca FBSP de Práticas Inovadoras no
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres – que tem uma edição
impressa e também podem ser consultada neste site. Finalmente, três delas
foram escolhidas como práticas exemplares para receber o Selo FBSP 2017.

Nesta edição de 2018, além da
área de segurança pública,
também serão avaliadas
iniciativas do sistema de justiça e
as experiências vencedoras
receberão o Selo FBSP de
Práticas Inovadoras em uma
cerimônia do Instituto Avon na
cidade de São Paulo, no dia 10
de dezembro de 2018.

Além das iniciativas ganhadoras, todas as outras finalistas estarão descritas
nesta Casoteca digital.
O Edital de seleção do Selo FBSP 2018 de Práticas Inovadoras é destinado ao
reconhecimento do trabalho dos/as profissionais de segurança pública e da
justiça articulados em rede para o enfrentamento à violência contra as
mulheres.
Esse ano, as iniciativas serão avaliadas em duas categorias diferentes:

Agentes públicos de segurança na ativa: Policiais Civis, Policiais da
Técnico Cientifica/Perícia, Policiais Militares, Policiais Federais,
Policiais Rodoviários, Corpo de Bombeiros Militar e Guardas
Municipais.
Agentes do sistema de justiça criminal em articulação com órgãos da
segurança pública ou outros órgãos do poder público municipal ou
estadual e/ou sociedade civil. Entende-se por agentes da justiça
criminal: integrantes do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos e
Defensorias Públicas Estaduais e Federais.
A iniciativa deve estar ativa e em funcionamento há no mínimo doze meses.
Faça o download do Edital completo e inscreva-se até o dia 03 de
setembro de 2018, preenchendo a ficha de inscrição.
Só serão aceitas inscrições feitas pela internet, mas você pode fazer o
download de uma cópia em PDF para preencher um rascunho da ficha se
desejar.
Ficha de Inscrição 2018
Edital 2018

