
 

Processo Seletivo 

CONSULTOR(A) CLIMA, DIREITOS HUMANOS  
E INVESTIDORES 

 
Data do edital: 16/11/2020 
Prazo para candidatura: 29/11/2020 
Programa: Desenvolvimento e Direitos Socioambientais 
Local: Trabalho remoto 
Carga horária: 20 horas semanais 
Prazo: temporário (2 meses) 
 
 
Sobre o cargo  
O(a) profissional terá como função mapear obrigações legais e estándares utilizados           
por fundos de pensão e outros investidores no Brasil em relação à temática das              
mudanças climáticas. 

Características do(a) profissional 
● Conhecimento relacionado a investimentos e fundos de pensão. 
● Conhecimento relacionado a mudanças climáticas desejável.  
● Conhecimento relacionado a direitos humanos desejável. 
● Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos. 
● Excelente habilidade para trabalhar em equipe, de modo remoto. 

 
Qualificações necessárias 

● Formação superior completa em direito, economia, ciência política, 
administração pública e áreas correlatas. 

● Experiência profissional comprovada de, no mínimo, dois anos. 
● Conhecimento em mudanças climáticas e direitos humanos e socioambientais. 

 
Responsabilidades 
O(a) consultor(a) integrará uma equipe que envolve profissionais da Conectas e           
parceiros em um projeto que analisa múltiplas variáveis relacionadas às iniciativas do            
programa, especialmente sobre direitos socioambientais e mudanças climáticas. 

 
 

Participação no processo seletivo 
 
Pessoas interessadas nesta vaga devem enviar suas candidaturas até o dia 29/11/2020            
pelo endereço eletrônico https://form.jotform.com/203205683983662  

● Curriculum vitae; 
● Carta de apresentação e motivação; 
● Portfólio dos três últimos trabalhos realizados 
● Indicação de duas referências profissionais 

 
Avisos importantes 

● Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com          
documentação incompleta não serão aceitas no processo. 

 
 

https://form.jotform.com/203205683983662


 

● A Conectas adota uma política de ações afirmativas. Por favor, indique em sua             
candidatura se você se considera como potencial beneficiário(a). 

● 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 outubro de 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. 
 

 
 

http://www.conectas.org/

