
 

 
 

 

Processo Seletivo 
ASSESSOR/A DE PROJETOS  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS 
 
Data do edital: 29/01/2020 
Prazo para candidatura: 16/02/2020 
Programa: Desenvolvimento e Direitos Socioambientais 
Local: Escritório da Conectas -  São Paulo 
Carga horária: 40 horas semanais  
Início: Fevereiro de 2020 
 
Sobre o programa de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais (DDSA)  
 

O Programa de DDSA busca a responsabilização do Estado e das empresas por violações de 
direitos humanos e ambientais derivadas de atividades econômicas de grande escala. O 
Programa atua em quatro frentes: 

• Financiamento do Desenvolvimento: Visa garantir que bancos de desenvolvimento 
apoiem apenas projetos que respeitem direitos humanos e não agridam o meio 
ambiente.  

• Responsabilidade das Empresas: Busca aprimorar o marco regulatório internacional 
sobre a responsabilidade das empresas pelos direitos humanos, garantindo a proteção 
de direitos de povos e comunidades em face de abusos corporativos. 

• Combate ao Trabalho Escravo: Procura assegurar a manutenção e aprimoramento do 
marco normativo de combate a trabalho análogo ao escravo, por meio de produção de 
dados, incidência legislativa e diálogo com organizações de trabalhadores afetados. 

• Litígio Climático: Busca, por meio do litígio estratégico em mudanças climáticas, 
adequar processos políticos, econômicos e sociais aos compromissos de redução das 
emissões de gases do efeito estufa.  

Características do(a) profissional 
 

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

• Motivação, criatividade e paixão por desafios 
• Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos 
• Facilidade para atuar em projetos simultâneos e em equipes multidisciplinares 
• Ótima organização, atenção aos detalhes  
• Abordagem propositiva e disposição para solucionar problemas 
• Interesse e conhecimento nas áreas de direitos humanos e/ou socioambiental 
• Conhecimento de ferramentas e metodologias de pesquisa para ação e/ou empírica será 

um diferencial valorizado  

 
Qualificações necessárias 

• Formação superior em direito, relações internacionais, ciências sociais, administração 
pública ou cursos correlatos. 

• Experiência profissional na área de direitos humanos e/ou socioambiental 



 

 
 

• Experiência na gestão de projetos e orçamentos. 
• Excelente habilidade oral e escrita. 
• Conhecimento em teoria da mudança, definição de estratégia e impacto social 
• Experiência prévia em advocacy será um diferencial. 
• Desejável inglês e espanhol para relacionamento com parceiros internacionais 

 
Responsabilidades 
 
O/a assessor/a integrará a equipe do programa de Desenvolvimento e Direito Socioambiental 
em suas ações e estratégias programáticas, especialmente nas seguintes áreas: 

 
• Monitoramento da agenda socioambiental em órgãos nacionais, regionais e 

internacionais; 
• Produção e análise de dados que subsidiarão o trabalho do Programa; 
• Desenho de estratégias de incidência nas áreas de atuação do Programa; 
• Elaboração e acompanhamento de denúncias a mecanismos regionais e internacionais; 
• Representação da Conectas em eventos e junto à imprensa no escopo do Programa; 
• Redação de relatórios, publicações e artigos institucionais dentro do escopo do 

Programa; 
• Interlocução com organizações e movimentos sociais parceiros; 
• Suporte à área de litígio na elaboração de peças jurídicas e acompanhamento 

processual; 
• Interface com a área de comunicação na produção de materiais e revisão de conteúdo; 
• Apoio à área de desenvolvimento institucional na interface com financiadores e 

produção de informação para relatórios. 
 

Participação no processo seletivo 
 
Os/as interessados/as nesta vaga devem se candidatar até as 23h59 do dia 16 de fevereiro pelo 
link: https://form.jotformz.com/200274181589660. Será necessário enviar um currículo 
profissional (máx. 2 páginas) e uma carta de motivação (máx. 1 página). 
 
Avisos importantes  

• A Conectas adota uma política de ações afirmativas. Por favor, indique em sua 
candidatura se você se considera como potencial beneficiário(a). 

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

 
Sobre a Conectas Direitos Humanos 
A Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental sem fins lucrativos, 
fundada e sediada em São Paulo e que há 18 anos trabalha para promover, efetivar e ampliar os 
direitos humanos a partir de um olhar do Sul Global. 

https://form.jotformz.com/200274181589660

