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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 
Organização: Conectas Direitos Humanos 

Vaga: Estágio para estudantes de direito no projeto Artigo 1º (Programa de Justiça) 

Carga horária: 6 horas por dia   Local: Centro, São Paulo 

Bolsa auxílio: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Benefícios: vale transporte, seguro de vida, mensalidade da carteira da OAB 

Início: imediato (maio/2010)  Duração: um ano, com possibilidade de renovação 
 

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. 
 

Área de atuação 
Por meio do projeto Artigo 1º, a Conectas promove advocacia estratégica em âmbito nacional e 

internacional com o escopo de, através do judiciário, promover a mudança de políticas públicas 

violadoras de direitos humanos. Mais informações em: http://www.conectas.org/artigo.php?idioma=pt. 

O(a) estagiário(a) atuará principalmente em casos de execuções sumárias, violência policial, violência 

institucional, tortura e situação de jovens e adultos privados de liberdade. 
 

Principais responsabilidades 

• Acompanhamento processual; 

• Pesquisa de doutrina e jurisprudência; 

• Elaboração de peças processuais sob a supervisão de advogados; 

• Participação e organização de reuniões, cursos e seminários; 

• Visitas de monitoramento em unidades de privação de liberdade, acompanhado de advogado. 
 

Qualificação necessária 

• Estudante de direito matriculado no 4º ano (7º ou 8º semestre) no início de 2010; 

• Interesse em atuar com direitos humanos no âmbito judicial; 

• Conhecimentos de inglês ou espanhol são desejáveis. 
 

Candidatos(as) interessados(as) deverão encaminhar CV, mencionando porque desejam 
trabalhar com direitos humanos, para direitos@conectas.org até o dia 16 de maio de 2010. 
Os(as) candidatos(as) pré-selecionados serão entrevistados(as) no dia 19 de maio de 2010. 
A Conectas adota políticas de ações afirmativas, por favor indique em sua candidatura se você se 

considera como potencial beneficiário(a).  
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