
 
 

 

 

 
 

Data do edital: 08/01/2020 
Prazo para candidatura: 22/01/2020 às 23h59 (horário de Brasília) 
Local: São Paulo e Brasília 
Carga horária: 40 horas semanais 
Início: Fevereiro de 2020 
 

 

 
Sob supervisão da Coordenadora de Programas, o(a) novo(a) Assessor(a)  
desempenhará ações de incidência junto ao Congresso Nacional e demais instituições 
federais em Brasília para promover os objetivos programáticos da Conectas na defesa 
dos direitos humanos em suas diversas áreas de atuação. Será também responsável 
por identificar oportunidades e riscos dentro do Congresso Nacional no que se refere à 
promoção e defesa de direitos humanos e manter constante comunicação e 
coordenação com a sede da Conectas em São Paulo.  

 

 

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

• Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência profissional, sendo 2 (dois) em 
questões relacionadas aos direitos humanos 

• Sólidos conhecimentos em trâmite parlamentar, institucionalidade dos poderes 
e processos políticos no Brasil 

• Excelente expressão oral e escrita 
 

 

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

• Amplo conhecimento dos trâmites legislativos no âmbito federal (Congresso 
Nacional e sua interlocução com demais poderes – Executivo e Judiciário) 

• Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos 
• Facilidade para atuar em projetos simultâneos, de distintas temáticas 
• Propositivo(a) e disposto(a) a solucionar problemas 
• Disposição para trabalhar em equipes multidisciplinares 
• Proximidade com organizações da sociedade civil  
• Residir em Brasília (DF) ou em São Paulo (SP) e ter disponibilidade para viagens 

constantes entre as duas cidades 
 
 
 
 
 

Processo Seletivo  
ASSESSOR(A) – 

REPRESENTANTE EM BRASÍLIA 

Formação e experiência: 

Qualidades do(a) profissional 

Sobre a vaga 



 
 

 

 

 
O(a) Assessor(a) será o representante da Conectas em Brasília, prestando o apoio 
necessário aos objetivos programáticos da organização. Em especial, suas tarefas 
compreenderão:  

• Conduzir ações de indicência política (advocacy) no Congresso Nacional e em 
demais os órgãos federais sediados em Brasília 

• Acompanhar trâmites legislativos 
• Participar da construção do Planejamento da Conectas e de suas estratégias de 

advocacy nas áreas de atuação temática da instituição (Desenvolvimento e 
Direitos Socioambientais, Enfrentamento à Violência Institucional e 
Fortalecimento do Espaço Democrático) 

• Participar de audiências públicas e reuniões 
• Produzir notas e documentos, sob supervisão 
• Protocolar e acompanhar ofícios, cartas e manifestações públicas 
• Participar e/ou articular redes formadas por organizações da sociedade civil 

 
 Participação no processo seletivo  

 
O(a)s interessado(a)s nesta vaga devem se inscrever até o dia 22/01/2020 às 23h59 
(horário de Brasília) por meio do formulário 
https://form.jotformz.com/200073495555658 apresentando: 

• Curriculum vitae 
• Carta de apresentação e motivação  

 
A Conectas deseja melhorar a diversidade de sua equipe e por isso adota ações 
afirmativas em seus processos seletivos. Caso você se identifique como potencial 
beneficiário(a), por favor, o indique no formulário online de candidatura. 

 

 Sobre a vaga  
 

• Tipo de vaga: contrato CLT por tempo indeterminado. 
• Benefícios: assistência médica; seguro de vida; vale transporte; vale refeição; 

bolsa parcial para curso de inglês; recesso ao final do ano. 
 

 Avisos importantes  
• Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com 

documentação incompleta não serão aceitas no processo. 
• 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  

Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental internacional, sem 
fins lucrativos, fundada em 2001 em São Paulo – Brasil. Sua missão é efetivar e ampliar 
os direitos humanos e combater as desigualdades para construir uma sociedade justa, 
livre e democrática a partir de um olhar do Sul Global. 

Responsabilidades: 

https://form.jotformz.com/200073495555658
http://www.conectas.org/
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