
                                                                       
 
                                                                              

COMISSÃO DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL PERNAMBUCO 

 

Subcomissão do Selo “EMPRESA QUE VALORIZA A DIVERSIDADE” 

 

EDITAL SELO  “EMPRESA QUE VALORIZA A DIVERSIDADE” - 1ª EDIÇÃO 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O SELO  “EMPRESA QUE VALORIZA A DIVERSIDADE” é o 

reconhecimento pela Ordem dos /Advogados do Brasil - Seccional 
Pernambuco obtido pelas organizações da iniciativa privada, do setor público 
e entidades do terceiro setor situadas no estado de Pernambuco 
interessadas, mediante apresentação de práticas de promoção da 
diversidade sexual e de gênero, com iniciativas de valorização da população 
LGBTQIA+ e iniciativas, tais como projetos, políticas ou ações que visem a 
implementação de políticas efetivas voltadas aos recursos humanos 
LGBTQIA+, promovendo a empregabilidade, a contratação, a retenção, a 
valorização e as garantia de mobilidade socioeconômica através da 
progressão funcional de empregadas e empregados, até a realização de 
políticas internas que reforcem o respeito, a projeção profissional e a 
visibilidade da população LGBTQIA+ de um modo geral na sociedade, 
viabilização de igualdade de oportunidades e tratamento justo, realizadas 
pelas entidades contratantes. 

2. OBJETIVOS DO PROGRAMA E PÚBLICO ALVO 

2.1. São objetivos do Programa SELO  “EMPRESA QUE VALORIZA A 
DIVERSIDADE”, o reconhecimento de práticas (exemplos no ANEXO II) de 

inclusão e de promoção da diversidade de recursos humanos da população 
LGBTQIA+ nas organizações públicas e privadas, com a difusão cultural 
voltada à empregabilidade e ao respeito à diversidade por orientação sexual 
e identidade de gênero, incentivando e fomentando políticas de promoção de 
igualdade no ambiente corporativo, e mais: 



                                                                       
 

2.1.1. Contribuir para a eliminação da discriminação por motivo de 
orientação sexual e de identidade de gênero no ambiente corporativo;  

2.1.2. Reconhecer as práticas de valorização do trabalhador e da 
trabalhadora LGBTQIA+;  

2.1.3. Promover a empregabilidade com diversidade de recursos humanos;  

2.1.4. Apoiar e promover ações em prol dos direitos da população 
LGBTQIA+;  

2.1.5. Fomentar a participação ativa de iniciativas que tenham por escopo a 
sensibilização e educação da sociedade quanto ao respeito aos direitos da 
população LGBTQIA+;  

2.1.6. Estimular o desenvolvimento de ambiente respeitoso, seguro e 
saudável para as pessoas LGBTQIA+, articulando o enfrentamento de 
qualquer tipo de discriminação e desigualdade;  

2.1.7. Coletar dados capazes de oferecer informações contendo a análise, 
discriminação, quantificação e qualificação dos índices de empregabilidade 
do público LGBTQIA+ em Pernambuco, 

2.2 Poderão submeter documentos que comprovem o atendimento aos 
critérios definidos em Edital, a fim de obter o SELO “EMPRESA QUE 
VALORIZA A DIVERSIDADE”: 

2.2.1. Empresa privada;  

2.2.2. Empresa pública e de economia mista;  

2.2.3. Órgão público;  



                                                                       
 

2.2.4. Organização do terceiro setor. 

3. INSCRIÇÕES  

As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento do Formulário de 
Inscrição, disponível no ANEXO I, entregue através do link 
https://linktr.ee/diversidadeoabpe,  juntamente com os documentos 
comprobatórios da existência, idoneidade e localização da organização 
participante, comprovação do projeto, política ou ação desenvolvida, 
compatível com os objetivos do SELO  “EMPRESA QUE VALORIZA A 
DIVERSIDADE” e Termo de Compromisso (Anexo III), no qual as 
organizações autorizam que as informações sobre suas iniciativas, fornecidas 
na inscrição, sejam incluídas em um banco de boas práticas de inclusão 
LGBTQIA+, podendo ser divulgado em meio físico ou digital. O período de 
inscrição será de 25 de agosto de 2021 até o dia 24 de outubro de 2021, para 
os selos correspondentes ao ano de 2021. Será aceita 1 (uma) inscrição por 
participante, com conferência de CNPJ. A apresentação de mais de uma 
inscrição, eliminará a inscrição anterior, passando à inscrição efetiva o 
conteúdo da última inscrição enviada.  

4. REGRAS E VEDAÇÕES 

As práticas apresentadas pelas organizações deverão ser desenvolvidas 
parcial ou integralmente no estado de Pernambuco, implementadas há, no 
mínimo, 3 (três) meses, vedada a participação das organizações não 
localizadas em Pernambuco, assim como as organizações não registradas, 
ou que tenham sido condenadas, por decisão judicial ou administrativa, 
proferida em última instância, por conduta que configure lgbtfobia, homofobia 
ou transfobia, promoção de trabalho em condições análogas ao trabalho 
escravo ou, ainda, trabalho infantil. As organizações participantes devem 
declarar no ato de inscrição a existência ou não de histórico jurídico ou de 
marketing negativo relacionado aos direitos humanos, em especial aos 
direitos LGBTQIA+. 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

https://linktr.ee/diversidadeoabpe


                                                                       
 

5.1. A avaliação da(s) prática(s) implementada(s) será realizada observando 
o impacto na promoção de direitos LGBTQIA+, a efetividade na inclusão, a 
inovação e a capacidade de replicabilidade em outras organizações. 

5.2. A prática implementada deve ser apresentada em estrutura de projeto: 
resumo, justificativa, objetivos, geral e específicos, público alvo, etapas das 
atividades desenvolvidas e resultados esperados. 

5.3. O projeto deve ser escrito com clareza, coesão, contendo todas as 
informações necessárias para a compreensão do projeto 

 

6. COMISSÃO AVALIADORA  

As inscrições, contendo documentação das organizações e o projeto da 
prática(s) implementada(s), serão avaliadas por uma subcomissão da 
Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero (CDSG) da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional Pernambuco, determinada 
SUBCOMISSÃO DO SELO “EMPRESA QUE VALORIZA A 
DIVERSIDADE”, formada por Advogadas e Advogados que compõem a 
CDSG da OAB Pernambuco, sendo, para tal composição, observadas as 
políticas de paridade de gênero e equidade racial em curso no sistema 
OAB.  

7. RESULTADO 

O resultado preliminar da avaliação será homologado no dia e será 
publicado no link https://linktr.ee/diversidadeoabpe , no dia 10 de 
novembro de 2021.  

Havendo insurgência com o resultado, eventuais recursos poderão ser 
enviados ao e-mail diversidadeoab@gmail.com , até o dia 16 de novembro 
de 2021.  

Entre os dias 17 de novembro de 2021 a 21 de novembro de 2021, os 

presentes recursos deverão ser apreciados pelo Comitê Julgador até o dia 

22 de novembro de 2021, conforme cronograma deste Edital. 

https://linktr.ee/diversidadeoabpe
mailto:diversidadeoab@gmail.com


                                                                       
 

As organizações que tiverem seus projetos aprovados para obtenção do 

SELO serão convidadas a participar de evento para recebê-lo, a ser 

realizado em dezembro de 2021 que deverá ser informado em momento 

posterior, em virtude da pandemia do COVID-19. 

8. USO DO SELO PELAS ORGANIZAÇÕES RECONHECIDAS  

8.1. As organizações reconhecidas se comprometem a não utilizar o SELO 
fora dos propósitos estabelecidos pelo Programa.  

8.2. A identidade visual do SELO diz respeito ao ano de sua obtenção.  

8.3. O reconhecimento e a permissão de uso do SELO podem ser revogados 
se a organização incorrer em qualquer das vedações previstas no item 4. 

9. CRONOGRAMA  

 

ETAPA  PERÍODO 

Abertura do edital  24 DE AGOSTO A 24 DE 
OUTUBRO DE 2021 

Periodo de Recebimento 
das Propostas 

25 DE AGOSTO A 24 DE 
OUTUBRO DE 2021 

Periodo de Analise das Propostas  25 DE OUTUBRO A 10 DE 
NOVEMBRO DE 2021 



                                                                       
 

Divulgação das Propostas 
Analisadas  

10 DE NOVEMBRO DE 2021 

Prazos para Recursos  11 DE NOVEMBRO A 16 DE 
NOVEMBRO DE 2021 

Prazos para  Respostas dos 
Recursos  

22  DE NOVEMBRO DE 2021 

Resultado Final das Propostas 
escolhidas  

23 DE NOVEMBRO DE 2021 

Evento de premiação  03 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

10.1. A inscrição da organização implica na prévia e integral concordância 
com as normas deste Edital. 

 

10.2. A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco, através da 
Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero (CDSG) poderá prorrogar os 
prazos previstos no cronograma integrante deste Edital, em qualquer de suas 
etapas. Tal prorrogação será publicada no perfil do Instagram da Comissão, 
@diversidade.oabpe, para onde deverão ser encaminhados eventuais 
questionamentos sobre os termos desse Edital. 

 

 
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Pernambuco 
 

 
SÉRGIO DA SILVA PESSOA 

Presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/PE 
 

Recife, 24 de agosto de 2021. 


