
Sobre o programa de Enfrentamento à Violência Institucional 

Características da candidatura 

Requisitos 

Data do edital: 07/03/2022 
Prazo para candidatura: 13/03/2022 
Área: Enfrentamento à Violência Institucional 
Local: São Paulo (escritório da Conectas); trabalho remoto durante a pandemia de 
Covid-19 
Carga horária: 40 horas semanais 
Início: imediato 
Tipo de contrato: CLT com prazo determinado (6 meses) 

*Vaga exclusiva para pessoas sobreviventes do sistema prisional

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

O programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos 
Humanos monitora e denuncia violações cometidas pelo Estado, especialmente no que 
diz respeito às pessoas privadas de liberdade, ao uso da força por agentes da 
segurança pública, aos impactos da “guerra às drogas” e sobre o controle de armas, 
guiada pelo compromisso do combate ao racismo institucional. Sua atuação nesses 
temas envolve a participação em debates constitucionais, litígio estratégico, produção 
de dados, incidência no legislativo (advocacy) e fomento do debate público. 
Mais informações em www.conectas.org 

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

• Boa expressão oral e escrita.
• Conhecimentos básicos de pacote office e google drive.
• Experiencia profissional ou militância em organização ou movimento social

será considerado diferencial.

Processo Seletivo 
ASSESSOR/A TEMPORÁRIO/A DO PROGRAMA DE 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL* 

http://www.conectas.org/


Responsabilidades 

A pessoa selecionada apoiará a equipe em suas ações e estratégias programáticas, 
especialmente nas temáticas relacionadas à população privada de liberdade, 
desenvolvendo prioritariamente as seguintes tarefas: 

• Articulação com organizações e movimentos sociais;
• Levantamento e sistematização de dados sobre pena de multa, direito ao voto e

de convivência familiar;
• Redação de documentos; e
• Atividades administrativas de rotina.

Participação no processo seletivo 

As pessoas interessadas nesta vaga devem se inscrever até as 23h59 do 
dia 13/03/2022 por meio do formulário: 
https://form.jotform.com/220464128429657, apresentando: 

• Curriculum vitae (máx. 2 páginas).
• Carta de apresentação e motivação falando sobre você e sobre seu interesse

na vaga (máx. 2 páginas).

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.

• Vaga exclusivamente dedicada a pessoas que passaram pelo cárcere

Sobre a Conectas Direitos Humanos 
A 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. 

https://form.jotform.com/220464128429657
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