
 

 

 

 

Processo Seletivo 
ADVOGADA(O) – PROGRAMA FORTALECIMENTO ESPAÇO 

DEMOCRÁTICO 
 
Data do edital: 12/02/2019  
Prazo para candidatura: 24/02/2019 às 23h59 (horário de Brasília) 
Programa: Fortalecimento do Espaço Democrático 
Local: São Paulo (escritório da Conectas)  
Carga horária: 40 horas semanais  
Início: março de 2019  
 
Sobre o Programa Fortalecimento do Espaço Democrático  
 
Atua para barrar ameaças a direitos e tentativas de reduzir o espaço de atuação 
da sociedade civil por meio de ações jurídicas e de incidência política (advocacy) 
nos âmbitos locais, nacional e internacional. Conecta ativistas do Sul Global, 
fortalecendo uma rede de defensores por meio do Colóquio Internacional de 
Direitos Humanos e promove a Sur – Revista Internacional de Direitos Humanos. 
É também o programa que desenvolve o trabalho pelos direitos de migrantes e 
refugiados.  
 
Características da(o) candidata(o) 
 

• Forte compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos e 
afinidade com os valores da Conectas.  

• Profissional motivada(o), criativa(o) e apaixonada(o) por desafios. 
• Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos.  
• Facilidade para atuar em projetos simultâneos, de distintas temáticas e 

em equipes multidisciplinares;  
• Propositiva(o) e disposta(o) a solucionar problemas; 
• Conhecimento e interesse no sistema de justiça brasileiro e experiência 

em contencioso e/ou litígio estratégico. 
 
Requisitos 

 
• Formação superior em Direito 
• Experiência profissional mínima de três anos na área do Direito  
• Excelente redação   

 
Qualificações necessárias 
 
A(o) advogada(o) integrará a equipe do Programa Fortalecimento do Espaço 

Democrático da Conectas para o desenvolvimento e execução de estratégias 

jurídicas no âmbito local, nacional e internacional. Em especial, suas tarefas 

compreenderão: 



 

 

 

 

 Desenhar estratégias jurídicas do Programa nas suas diversas áreas de 

atuação; 

 Desenvolver a argumentação jurídica para as frentes de trabalho do 

Programa; 

 Elaborar peças jurídicas e fazer o acompanhamento das ações judiciais, 

denúncias a mecanismos regionais e internacionais e amicus curie do 

Programa; 

 Representar a Conectas em audiências judiciais, eventos públicos, 

audiências públicas e outras atividades relacionadas ao Programa; 

 Escrever relatórios e publicações; 

 Apoiar a organização de eventos do Programa;  

 
 

Participação no processo seletivo 
 
A(o)s interessada(o)s nesta vaga devem devem se inscrever até o dia 24/02/2019 
às 23h59 (horário de Brasília) por meio do formulário 
https://form.jotformz.com/90422445304650, apresentando: 

 Curriculum vitae. 

 Carta de apresentação e motivação com pretensão salarial. 

 Indicação de dois profissionais (nome, instituição, cargo, e-mail e 
telefone) que possam oferecer referências sobre a(o) candidata(o). 

 
Avisos importantes 

• Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com 
documentação incompleta não serão aceitas no processo. 

• Todas as informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste edital. 
Não serão oferecidas informações adicionais, seja por e-mail ou por 
telefone.  

• A Conectas adota ações afirmativas em seus processos seletivos. Por 
favor, indique em sua candidatura se você se considera como potencial 
beneficiária(o). 
 

Sobre a Conectas Direitos Humanos 

Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental 
internacional, sem fins lucrativos, fundada em 2001 em São Paulo – Brasil. Sua 
missão é promover a efetivação dos direitos humanos e do Estado Democrático 
de Direito, especialmente no Sul Global (África, América Latina e Ásia). 

http://www.conectas.org/

