
 

 
 

 
 

Data do edital: 18/01/2022 
Prazo para candidatura: 30/01/2022 às 23h59 (horário de Brasília) 
Área: Fortalecimento do Espaço Democrático 
Local: Escritório da Conectas – São Paulo/SP (trabalho remoto durante a pandemia de COVID-19) 
Carga horária: 30 horas semanais 
Bolsa auxílio: R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) + VT + VR + plano de saúde e odontológico 
Início: Imediato 

 
Política de ação afirmativa: A Conectas adota uma política de ações afirmativas, prezando pela 
igualdade de oportunidades e diversidade da equipe. Pedimos que informe, no formulário de 
inscrição, se você se considera uma potencial beneficiária em razão de raça ou etnia, identidade 
de gênero, orientação sexual e/ou por se encontrar em situação de vulnerabilidade econômica. 

 

 
O Programa de Fortalecimento do Espaço Democrático da Conectas Direitos Humanos atua, 
primordialmente, para barrar ameaças a direitos e tentativas de reduzir o espaço de atuação da 
sociedade civil. Atua também na defesa de ações afirmativas raciais, de direitos das pessoas 
migrantes e refugiadas e nas incidências sobre liberdade religiosa e agenda de direitos. E ainda é 
responsável pela Sur – Revista Internacional de Direitos Humanos, publicação anual produzida em 
inglês, português e espanhol, com o objetivo de influenciar a agenda global de direitos humanos 
a partir da promoção e divulgação de pesquisas, ideias e práticas inovadoras, principalmente do Sul 
Global. Mais informações disponíveis em: https://www.conectas.org/ e https://sur.conectas.org/. 

 

 

● Compromisso com a defesa de direitos humanos e com os valores da Conectas; 
● Criatividade, iniciativa e interesse em desafios; 
● Cumprimento de prazos e visão estratégica alinhada a resultados; 
● Facilidade para trabalhar em equipe e com temas multidisciplinares. 

 
 

 
● Estudante de curso superior em Comunicação Social, Letras, Ciências Sociais, Direito, 

Relações Internacionais, Administração Pública e outros cursos correlatos, de 
preferência com matrícula entre o 2º e o 3º ano; 

● Ótima redação e análise de texto em português; 
● Conhecimentos em inglês e espanhol serão diferenciais, mas não obrigatórios. 

 
 

 

A pessoa selecionada para o estágio apoiará a equipe do Programa de Fortalecimento do Espaço 
Democrático em suas ações e estratégias programáticas,  especialmente nas seguintes tarefas: 

Processo Seletivo 
ESTÁGIO NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO 

ESPAÇO DEMOCRÁTICO 

Sobre o Programa de Fortalecimento do Espaço Democrático 

Características da candidatura 

 Requisitos 

Responsabilidades 

https://www.conectas.org/
https://sur.conectas.org/


 

 

● Levantamento e sistematização de dados relacionados aos temas abordados no 
Programa; 

● Colaboração na redação de documentos; 
● Atividades administrativas de rotina e acompanhamento de reuniões; 
● Apoio no contato com parceiros/as e autoridades; 
● Auxílio nas tarefas relacionadas ao processo editorial da Revista Sur, como: receber e 

organizar artigos nas respectivas pastas; revisão de PDFs; verificação diária das contas de 
e-mail da revista, e alimentação de bases de dados para manter um registro dos perfis de 
autores/as. 
 

  Participação no processo seletivo  
 

As pessoas interessadas nesta vaga devem se inscrever até as 23h59 do dia 30/01/2022, por meio do 
formulário https://form.jotform.com/220165448810654, apresentando: 

 
● Currículo (máx. 2 páginas); 
● Carta de apresentação e motivação de até 2 páginas (falar um pouco de si e sobre as 

razões do interesse na vaga). 
 

  Avisos importantes  
 

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

● Todas as informações sobre a vaga estão disponibilizadas neste edital. Não serão 
oferecidas informações adicionais, seja por e-mail ou por telefone. 

 

  Sobre a Conectas Direitos Humanos  
 

A Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental internacional, sem fins 
lucrativos, fundada em 2001 em São Paulo, no 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 (África, América Latina e Ásia). 

https://sur.conectas.org/
https://form.jotform.com/220165448810654

	Participação no processo seletivo
	Avisos importantes
	Sobre a Conectas Direitos Humanos

