PROCESSO SELETIVO
Advogada(o) da Área de Litígio Estratégico
Data do edital: 03/07/2020
Prazo para candidatura: 19/07/2020 às 23h59 (horário de Brasília)
Programa: Litígio estratégico
Local: São Paulo - escritório da Conectas (trabalho home office durante a pandemia)
Carga horária: 40 horas semanais
Início: agosto de 2020

Avisos importantes
•
•
•

A Conectas adota uma política de ações afirmativas. Por favor, indique em sua
candidatura se você se considera como potencial beneficiária(o).
São especialmente encorajadas a se candidatarem pessoas negras.
Todas as informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste edital.
Não serão oferecidas informações adicionais a respeito do processo
seletivo, seja por e-mail ou por telefone.

Sobre a equipe de Litigio Estratégico
A Conectas Direitos Humanos possui atualmente três programas temáticos: Enfrentamento à
Violência Institucional, Desenvolvimento e Direitos Socioambientais e Fortalecimento do
Espaço Democrático.
A Equipe de Litígio da Conectas atua utilizando a via contenciosa judicial e administrativa
como meio de proteger e promover direitos e grupos ameaçados, servindo de apoio aos
demais programas da organização em seu trabalho de incidência.
Por meio desta equipe, se busca acompanhar processos judiciais/administrativos de interesse
dos programas temáticos, propor novas ações contenciosas em todos os foros e graus de
jurisdição, bem como elaborar ingresso como amicus curiae ou assistente nas mais distintas
esferas de acordo com a estratégia elaborada junto às áreas e organizações parceiras.

Características da(o) candidata(o)
•
•
•
•
•
•
•
•

Forte compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos e os valores da
Conectas;
Interesse e conhecimento em direito processual, constitucional e direitos humanos
Criatividade e assertividade;
Empatia para atuar com populações que sofreram ou sofrem violações de direitos
humanos;
Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos;
Facilidade para atuar em projetos simultâneos, em redes e equipes multidisciplinares
Ótima organização, atenção aos detalhes;
Abordagem propositiva e disposição para solucionar problemas.

Requisitos

Formação superior em direito e habilitação para exercer a advocacia
Experiência profissional na área jurídica (em especial com contencioso)
Excelente habilidade oral e escrita, incluindo boa redação
Experiência com direitos humanos
Diferenciais (não obrigatórios)
• Experiência e conhecimento sobre litígio estratégico
•
•
•
•

•
•
•
•

Experiência com contencioso judicial em Tribunais Superiores
Conhecimentos avançados em direito público
Conhecimentos avançados em direito internacional dos direitos humanos
Conhecimentos de metodologia de pesquisa

Responsabilidades
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
•
•
•
•
•

Desenho de estratégias e argumentação jurídicas nas áreas de atuação dos
Programas;
Elaborar peças jurídicas e fazer o acompanhamento das ações judiciais,
denúncias a mecanismos regionais e internacionais e amicus curie do Programa;
Elaboração de peças jurídicas e acompanhamento processual;
Representar a Conectas em audiências judiciais, eventos públicos, audiências
públicas e outras atividades relacionadas ao Programa
Interlocução com organizações e movimentos sociais parceiros.

Participação no processo seletivo
A(o)s interessada(o)s nesta vaga devem devem se inscrever até o dia 19/07/2020 às
23h59
(horário
de
Brasília)
por
meio
do
formulário
https://form.jotform.com/201844100223640, 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).

Após o encerramento do prazo, haverá seleção de candidaturas aptas a realizar prova
prática. Subsequentemente, as pessoas pré-selecionadas serão convidadas para
rodadas de entrevistas com a Coordenação e Diretoria. Serão observadas ações
afirmativas em todas as fases do processo.

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.

