IDPN

Instituto de Defesa da População Negra

PROCESSO SELETIVO
Advogada(o) Associado

Data início do edital: 19 de outubro de 2020
Prazo para candidatura: 30 de outubro de 2020
Entrevistas: 7 e 14 de novembro de 2020
Resultado da seleção: 23 de novembro
Local: Rio de Janeiro/RJ
Carga horária: 20 horas semanais
Início: dezembro/2020

Avisos importantes:
● O Instituto de Defesa da População Negra é uma organização sem fins lucrativos composta
exclusivamente por pessoas autodeclaradas negras. Portanto, as vagas são exclusivamente para
advogadas e advogados que se autodeclararem pretos e pardos.
●

Haverá reserva de vagas para homens e mulheres trans e indígenas.

● 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 o Instituto de Defesa da População Negra
O Instituto de Defesa da População Negra é uma organização não governamental sem fins
lucrativos, fundada e sediada no Rio de Janeiro em prol do pleno exercício da cidadania e do
respeito à dignidade da pessoa negra. Entendemos que garantir a efetivação do acesso a uma defesa
legal de qualidade é ferramenta indissociável na promoção da equidade racial no Brasil.
Com o objetivo de promover a equidade racial, o Instituto de Defesa da População Negra possui
atualmente duas frentes de atuação: (1) defesa e assessoria judiciária para população negra e
periférica sem acesso a representação legal individual e de qualidade, em especial as famílias
vítimas da ação ou omissão do Estado e (2) organização e fortalecimento de uma rede
de advocacia negra, mediante fomento, capacitação e mentoria da advocacia negra.
Nesse sentido, teremos diversas ações que visem a capacitação dos selecionados, como:
mentoria, curso de formação teórica com professores renomados, cursos de atuação prática,
seminários, construção de teses e relatórios de atuação.
A equipe jurídica do IDPN irá acompanhar os processos judiciais , em todos os foros e graus de
jurisdição, bem como elaborar ingresso como amicus curiae ou assistente nas mais distintas
esferas junto às áreas e organizações parceiras.
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Das Vagas
Características da(o) candidata(o)
● Forte compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos e os valores do IDPN;
● Empatia para atuar com populações que sofreram ou sofrem violações de direitos
humanos, vítimas da violência do Estado;
● Visão estratégica e cumprimento de prazos;
● Facilidade para atuar em redes e equipes multidisciplinares;
● Ótima organização;
● Abordagem propositiva e disposição para resolução de conflitos;
● Interesse por questões pedagógicas;
● Compreensão da dimensão política da atuação de uma advocacia negra;
● Responsabilidade e capacidade de trabalho em equipe.

Das atribuições e Requisitos da Função
Requisitos (obrigatórios)
●
●
●
●
●

Ser negra(o)
Formação superior em direito e habilitação para exercer a advocacia
Advogadas(os) recém formados (até 5 anos de inscrição na OAB)
Residir no Estado do Rio de Janeiro
Não estar vinculado à um grande escritório

Diferenciais (não obrigatórios)
●
●
●
●

Experiência na área criminal
Experiência com direitos humanos e comprovada atuação nos movimentos sociais
Apreço pela escrita e por falar em grupo, incluindo capacidade por articular assuntos diversos
Compreensão do caráter interdisciplinar do mundo jurídico

Atribuições
A(o) advogada(o) integrará a equipe jurídica do IDPN para atuação direta nos processos
criminais do instituto no âmbito local e nacional. Em especial, suas tarefas compreenderão:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reuniões quinzenais com a equipe do IDPN
Desenho de estratégias e argumentação jurídicas nas áreas de atuação do Instituto
Elaborar peças jurídicas e fazer o acompanhamento de ações judiciais e amicus curie
Realização de audiências
Produção de teses defensivas
Elaboração de peças jurídicas e acompanhamento processual/prazos
Pesquisas jurisprudenciais
Interlocução com organizações e movimentos sociais parceiros
Realização de audiências

Carga horária
As atividades deverão ser desenvolvidas em 20 horas semanais, sem dedicação exclusiva. As
atividades presenciais, que nesse momento podem ocorrer de forma remota, serão realizadas no Rio de
Janeiro.
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Remuneração
A bolsa-auxílio mensal para a vaga de advogada(o) associada(o) é de R$ 1.000,00 (valor líquido).

Participação no processo seletivo
A(o)s interessada(o)s nesta vaga devem se inscrever até o dia 30 de outubro às 23h 59 (horário de
Brasília), por meio de mensagem para contato.institutodpn@gmail.com. O e-mail deverá conter:
● Assunto: “PROCESSO SELETIVO – [NOME DA PESSOA]
● Nome completo, RG e telefone de contato
● Curriculum Vitae
● Carta de apresentação e motivação com, no máximo, 25 linhas, contendo as razões para a
inscrição na vaga, como a(o) candidata(o) poderá contribuir para o projeto em questão e como este
influenciará sua vida pessoal/profissional.
Após o encerramento do prazo, haverá seleção de candidaturas aptas a realizar a entrevista. As
pessoas pré-selecionadas serão convidadas para rodadas de entrevistas com a Coordenação do IDPN.
As entrevistas serão realizadas na modalidade remota, nas datas de 7 e 14 de novembro.

Prazo da contratação
O início das atividades ocorrerá em 1º de dezembro de 2020. A data de término será 31 de Maio de
2021, com a possibilidade de renovação por mais 6 (seis) meses.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020

INSTITUTO DE DEFESA DA POPULAÇÃO NEGRA
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