PROCESSO SELETIVO
ADVOGADO(A/E) – Equipe de Litígio Estratégico
Data do edital: 02/06/2022
Prazo para candidaturas: 26/06/2022 às 24h (hora de Brasília)
Área: Litígio estratégico
Local: São Paulo (escritório da Conectas) - parcialmente presencial, atendendo
protocolos sanitários durante a pandemia
Carga horária: 40 horas semanais
Regime de contratação: CLT + benefícios (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 pela diversidade da equipe. Assim,
pedimos que informe, já no formulário de inscrição, caso se considere uma
potencial pessoa beneficiária em razão de raça ou etnia, identidade de gênero,
orientação sexual e/ou por se encontrar em situação de vulnerabilidade econômica.

Sobre a equipe de Litígio Estratégico
A Conectas Direitos Humanos possui atualmente três programas temáticos:
Enfrentamento à Violência Institucional, Defesa dos Direitos Socioambientais e
Fortalecimento do Espaço Democrático.
A Equipe de Litígio da Conectas, por sua vez, atua utilizando a via contenciosa judicial
e administrativa como meio de proteger e promover direitos e grupos ameaçados,
servindo de apoio aos demais programas da organização em seu trabalho de incidência.
Por meio dessa equipe se busca acompanhar processos judiciais/administrativos de
interesse dos programas temáticos, elaborar ingresso como amicus curiae ou assistente
e propor novas ações nas mais distintas esferas de acordo com a estratégia elaborada
junto às áreas e eventuais organizações parceiras.
A/o advogada/o selecionada/o irá compor a equipe de Litígio junto ao coordenador e
dois outras/os advogadas/os e uma estagiária.
Mais informações disponíveis em: https://www.conectas.org/

Características da candidata
•
•
•
•
•
•

Forte compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos e
afinidade com os valores da Conectas.
Conhecimento e interesse no sistema de justiça brasileiro e experiência em
contencioso e/ou litígio estratégico.
Profissional motivada, criativa e apaixonada por desafios.
Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos.
Facilidade para atuar em projetos simultâneos, de distintas temáticas e em
equipes multidisciplinares;
Propositiva e disposta a solucionar problemas.

Atividades previstas
A/o advogada/o integrará a equipe de Litígio Estratégico da Conectas para o
desenvolvimento e execução de estratégias jurídicas no âmbito local, nacional e
internacional. Em especial, suas tarefas compreenderão:
●
●
●
●
●
●

Desenhar estratégias jurídicas da Conectas nas suas diversas áreas de atuação;
Desenvolver a argumentação jurídica para as frentes de trabalho em que atuar;
Realizar a representação processual da Conectas e parceiras nos processos em
que atuarmos;
Utilizar ativamente os sistemas de acompanhamento processual;
Realizar análises de oportunidades de litigância e avaliação de riscos de casos
possíveis ou em curso;
Manter contato com vítimas de violações de direitos humanos, comunidades
afetadas e parceiras nacionais e internacionais.

Requisitos
Características/experiências necessárias para a vaga:
• Formação superior em Direito;
• Inscrição ativa na OAB;
• Excelente redação;
• Experiência profissional com processos judiciais;
• Conhecimentos sólidos em direito processual civil.

Diferenciais
Abaixo características e experiências que consideramos diferenciais, mas que não são
pré-requisitos para a vaga. Não se espera que a/o candidata/o possua todas elas:
apenas pedimos que, caso você se identifique com alguma destas, dê ênfase a isso ao
longo do processo seletivo.
•
•
•
•
•
•

Especialização, Mestrado e/ou Doutorado,
Experiência em litigância estratégica,
Experiência com processos coletivos,
Experiência com atuação nos Tribunais Superiores e Tribunais de Contas,
Conhecimento sobre sistemas internacionais de direitos humanos,
Conhecimento da jurisprudência de Tribunais fora do eixo sul-sudeste.

Participação no processo seletivo
As pessoas interessadas na vaga devem se candidatar até as 23h59 do dia 26 de junho
de 2022, pelo link: https://form.jotform.com/221515447477662. Na ocasião, será
necessário anexar:
As interessadas nesta vaga devem enviar:
● Currículo (máximo duas páginas),

●
●
●

Carta de apresentação e motivação, em até 2 páginas, na qual se
demonstrará o atendimento dos requisitos e a eventual presença dos
diferenciais para a vaga,
Pretensão salarial, e
Indicação de duas/dois profissionais (nome, instituição, cargo, e-mail e telefone)
que possam oferecer referências sobre a pessoa candidata.

Etapas do processo
As fases previstas para o processo, que poderão sofrer ajustes sem prévio aviso,
compreendem:
● Análise curricular e da carta de apresentação e motivação;
● Exercício prático;
● Entrevistas (aprox. 30 minutos);
● As pessoas finalistas serão convidadas/os para uma entrevista com a
direção da organização.

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 promover a
efetivação dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito, especialmente no
Sul Global (África, América Latina e Ásia).

