
 

Rua Barão de Itapetininga, 93 - 5º andar 
São Paulo/SP - 01042-908 – Brasil, Tel/Fax (55 11) 3884-7440  

conectas@conectas.org  www.conectasur.org e www.conectas.org  

 
Processo Seletivo: ADVOGADO(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, com a missão de promover o respeito aos direitos humanos e contribuir para a 

consolidação do Estado de Direito no Sul Global (África, Ásia e América Latina). Para tanto, Conectas desenvolve 

programas que propiciam o fortalecimento de ativistas e acadêmicos em países do hemisfério sul e fomentam a 

interação entre eles e com as Nações Unidas. No Brasil e em âmbito regional, Conectas também promove ações de 

advocacia estratégica e de interesse público. Mais informações em www.conectas.org 

 

 

Conectas Direitos Humanos está selecionando advogado(a):  

 

Área de atuação 

Advocacia estratégica em âmbito nacional e internacional com objetivo de desestabilizar 

práticas institucionais violadoras de direitos humanos. Foco principal no sistema prisional. 

 
Responsabilidades 

 atuação em litígio de casos paradigmáticos coletivos e individuais; 

 atuação na qualidade de amicus curiae em ações que envolvam questões constitucionais e 

direitos fundamentais; 

 atuação perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e perante diversos órgãos 

das Nações Unidas; 

 

Perfil do profissional 

Será dada preferência aos candidatos que apresentem, entre outras, as seguintes 

características: 

 entre 3 e 5 anos de formado(a) e com experiência na advocacia na área de contencioso 

penal e constitucional;  

 experiência na condução de ações coletivas e de controle de constitucionalidade; 

 sólidos conhecimentos em direito internacional, constitucional, administrativo, civil, penal e 

processual;  

 conhecimento das instituições e parâmetros internacionais em matéria de direitos humanos;  

 fluência no idioma inglês;  

 facilidade para trabalho em equipe e com temas transdisciplinares; 

 criatividade para idealizar soluções e lidar com novas questões; 

 disponibilidade para viagens nacionais e internacionais; 

 capacidade de trabalhar sob pressão com prazo exíguos. 

 

A Conectas adota políticas de ações afirmativas, por favor indique em sua candidatura se você 

se considera como potencial beneficiário(a). 

 

Participação no processo seletivo 

Os interessados em participar do processo seletivo deverão enviar até 10/12/2010 os seguintes 

documentos e informações para o endereço rh@conectas.org: 

(a) carta de apresentação (da qual deverá necessariamente constar a pretensão de 

remuneração do candidato),  

(b) curriculum vitae 

(c) indicação de dois profissionais (nome, instituição, cargo, email e telefone) que possam 

oferecer referências sobre o candidato. 

(d) os candidatos eventualmente poderão ter que redigir um texto sobre tema a ser definido. 

 

Remuneração: a ser combinada. 
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