
 
 

Processo Seletivo 
COORDENADOR(A) PROGRAMA FORTALECIMENTO DO ESPAÇO DEMOCRÁTICO 

 
Programa: Fortalecimento do Espaço Democrático  
Local: São Paulo, escritório da Conectas (remoto durante a pandemia covid-19) Carga 
horária: 40 horas semanais 
Regime de contratação: CLT + benefícios (VT, VR, plano de saúde e odontológico) 
Início: julho de 2021  
Data do edital: 02/06/2021   
 
Política de ação afirmativa: A Conectas adota uma política de ações afirmativas e preza pela 
igualdade de oportunidade e diversidade da equipe. Por isso, este edital está aberto apenas 
para pessoas negras. 
 

Sobre o Programa de Fortalecimento do Espaço Democrático  
 
O Programa de Fortalecimento do Espaço Democrático atua para barrar ameaças a direitos e 
tentativas de reduzir o espaço de atuação da sociedade civil. Atua também na defesa de ações 
afirmativas raciais, direitos dos migrantes e refugiados e nas discussões sobre liberdade 
religiosa e agenda de direitos.  
 

Formação e Experiência 

• Formação superior em Relações Internacionais, Direito, Ciências Sociais e Humanas, 
Políticas Públicas (outras áreas podem ser consideradas a depender da experiência 
profissional do/a candidato/a);  

• Pós-graduação desejável;  
• Sólidos conhecimentos em direitos humanos, direito internacional e sistemas 

internacionais de proteção e promoção de Direitos Humanos;  
• Conhecimento das problemáticas ligadas a questões de regulação migratória e de 

refugiados/as, vigilantismo e criminalização da sociedade civil, racismo estrutural, 
liberdade religiosa (desejável);  

• Excelente expressão oral e escrita;  
• Capacidade analítica e de gestão de tempo em um ambiente com prioridades 

concorrentes;  
• Experiência em gestão de equipe;  
• Experiência em execução de projetos e orçamento;  
• Conhecimento do funcionamento e dos mecanismos do terceiro setor; 
• Experiência no terceiro setor (desejável);  
• Inglês e espanhol desejáveis.  

 



Características do(a) profissional  

• Adesão à missão e à visão da Conectas e aos valores dos direitos humanos;  
• Habilidade para construção de relações com parceiros e com outros interlocutores;  
• Criatividade para inovar com iniciativas e ações que permitam avançar uma agenda 

de defesa e promoção de direitos humanos no Brasil;   
• Capacidade de negociação e flexibilidade; 
• Facilidade para lidar com exposição nos diversos veículos de comunicação; 
• Conhecimento sólido da política nacional e boa leitura do cenário e suas articulações; 
• Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais (após Pandemia Covid-19). 

Responsabilidades: 

O(a) coordenador(a) se reporta à Diretora de Programas e terá como pares mais próximos a 
coordenadora do programa de defesa dos direitos socioambientais e o coordenador do 
programa de enfrentamento à violência institucional. Será responsável pelo Programa de 
Fortalecimento do Espaço Democrático e pela coordenação de uma equipe de 4 pessoas – 3 
assessores e um/a estagiário/a.  

 Em especial, suas tarefas compreenderão:  

• Definir, em conjunto com sua equipe e diretores, o planejamento estratégico e 
operacional anual do Programa e zelar e garantir sua boa execução;  

• Participar ativamente como membro da equipe de coordenadores da organização na 
tomada de decisão, contribuindo para a construção do posicionamento político 
institucional; 

• Garantir a correta execução do orçamento dos projetos e aprovar as despesas;  
• Representar institucionalmente a Conectas em fóruns governamentais, não-

governamentais e junto à imprensa;  
• Supervisionar o desempenho da equipe promovendo o crescimento profissional de 

seus integrantes e zelando pelo bem-estar de todos os seus membros. 

Informações para candidatura  

• Os/as interessados/as devem se candidatar até as 23h59 do dia 13 de junho de 2021 
exclusivamente através do formulário: https://form.jotform.com/211466887339671.  

• Reconhecemos que este momento, durante a pandemia, é extremamente difícil e 
pretendemos ser o mais flexível e solidário possível tanto no recrutamento como na 
integração desta posição durante esse período. 

• 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 sem fins lucrativos, 
fundada e sediada em São Paulo e que há 20 anos trabalha para promover, efetivar e 
ampliar os direitos humanos a partir de um olhar do Sul Global. 
 

https://form.jotform.com/211466887339671

