
 

 
 

 
 

Data do edital: 15/04/2019 
Prazo para candidatura: 28/04/2019 
Programa: Fortalecimento do Espaço Democrático 
Local: São Paulo (escritório da Conectas) 
Carga horária: 20 horas semanais  
Bolsa auxílio: R$733,00 (+ VT + VR) 
Início: maio de 2019 

 

Sobre o Programa Fortalecimento do Espaço Democrático   
 

O programa atua para barrar ameaças a direitos e tentativas de reduzir o espaço de 
atuação da sociedade civil. Também atua em prol de uma abordagem pró-direitos 
humanos em temas como migração e refúgio no Brasil. Além disso, tem sob sua 
responsabilidade as atividades de incidência nacional e internacional da 
organização. O programa também organiza o Colóquio Internacional de Direitos 
Humanos, que conecta ativistas do Sul Global fortalecendo uma ampla rede de 
defensores.  

 
Características do(a) candidato(a)  

 

 Compromisso com os direitos humanos e com os valores da Conectas; 
 Motivado(a), propositivo(a) e criativo(a); 
 Habilidade para trabalhar em equipe. 

 

  Requisitos  
 

 Estudante do 3º, 4º ou 5º ano regularmente matriculado(a) em Relações 
Internacionais, Ciência Política, Direito, Ciências Sociais ou áreas afins em 
faculdades da Grande São Paulo; 

 Excelente habilidade oral e escrita, incluindo boa redação (em português e 
em inglês); 

 Excelente organização, ter atenção aos detalhes e habilidade para 
trabalhar com tarefas múltiplas e de diferentes naturezas; 

 Conhecimento do pacote Office.   
 

Responsabilidades  
 

 Preparação de documentos, materiais de apoio e pesquisas relacionadas às 
atividades do programa;   

 Monitorar e acompanhar a agenda e atividades de órgãos do Executivo, 
Legislativo e Judiciário; 

 Monitorar e acompanhar a agenda e atividades de órgãos internacionais e 
regionais de direitos humanos como o Conselho de Direitos Humanos da ONU 
e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos; 

 Auxílio com pesquisas de matérias legislativas e documentos de órgãos 
internacionais e regionais de direitos humanos; 

 Auxílio na organização de reuniões, eventos, viagens, atividades 
administrativas e afins.   

Processo Seletivo 

ESTÁGIO NO PROGRAMA FORTALECIMENTO 

DO ESPAÇO DEMOCRÁTIVO 



 

 

 

Participação no processo seletivo   

 

O(a)s interessado(a)s nesta vaga devem se inscrever até o dia 28/04/2019 por 
meio do formulário https://form.jotformz.com/90916200017648, apresentando: 

 Curriculum vitae. 

 Carta de apresentação e motivação.  

 
 

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. 

 

Ação Afirmativa  
 

A Conectas deseja melhorar a diversidade de sua equipe e por isso adota 
ações afirmativas em seus processos seletivos. Caso você se identifique como 
potencial beneficiário(a), por favor, o indique no formulário online de 
candidatura. 

 
 

Sobre a Conectas Direitos Humanos  

Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental 
internacional, sem fins lucrativos, fundada em outubro de 2001 em São Paulo – 
Brasil. Sua missão é efetivar e ampliar os direitos humanos e combater as 
desigualdades para construir uma sociedade justa, livre e democrática a partir 
de um olhar do Sul Global. 

https://form.jotformz.com/90916200017648
http://www.conectas.org/

