
 

 
 

 

Processo Seletivo 
Assessor/a de Incidência Internacional  

 
Data do edital: 23/08/2022 
Prazo para candidatura: 07/09/2022 
Local: São Paulo (escritório da Conectas) - parcialmente presencial, atendendo 
protocolos sanitários durante a pandemia 
Carga horária: 40 horas semanais  
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 área de incidência internacional  
 
A área de incidência internacional da Conectas Direitos Humanos é responsável por 
desenhar e implementar as estratégias internacionais da organização: realizar 
denuncias a mecanismos internacionais e regionais, monitorar e influenciar a politica 
externa brasileira, colaborar no processo de produção de normas internacionais, e 
realizar ações de solidariedade frente a situações graves na América Latina e apoia 
parceiros nas demais regiões. Mais informações em www.conectas.org 
 
Características do/a candidato/a 

 
• Compromisso com a defesa de direitos humanos e com os valores da Conectas; 
• Grande interesse por questões e debates sobre direitos humanos em âmbito 

global; 
• Experiência prévia com utilização de mecanismos e normativas internacionais 

de direitos humanos;  
• Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos; 
• Olhar propositivo e disposição para solucionar problemas; 
• Excelente habilidade para trabalhar em equipe e em parceria com outras 

organizações do Brasil e de outros países; 
• Domínio de idiomas para trabalho internacional.  

 
Sobre o cargo de Assessor/a de Incidência Internacional 
 
Sob supervisão da Diretora de Programas, o(a) novo(a) assessor(a) fará parte da equipe 
responsável pela elaboração e implementação das estratégias internacionais da 
organização, junto aos organismos internacionais e regionais (ex.: ONU, OEA e OCDE) 
para promover os objetivos programáticos da Conectas na defesa dos direitos humanos 
em suas diversas áreas de atuação. Faz parte desse trabalho, por exemplo, o envio de 
denúncias aos mecanismos regionais e da ONU, incidência pela criação e cumprimento 
de normas internacionais em matérias de direitos humanos, condução de estudos 
comparados entre países, promoção de ações colaborativas com parceiros de fora do 

http://www.conectas.org/


 

 
 

Brasil e monitoramento da participação dos países do Sul Global - sobretudo do Brasil 
– em foros multilaterais e em outros aspectos de suas políticas externas. 
 
Requisitos 

• Ao menos três anos de formado (a) em graduação em Relações Internacionais, 
Ciências Sociais, Direito ou áreas afins. Mestrado ou pós-graduação desejáveis;  

• Atuação previa em direitos humanos ou áreas correlatas altamente desejáveis;  

• Sólidos conhecimentos sobre política externa do Brasil e familiaridade com a 
política externa de países do Sul;  

• Conhecimento avançado da normativa internacional em matéria de direitos 
humanos e domínio das ferramentas dos sistemas internacionais e regionais de 
direitos humanos (ONU e Sistema interamericano ao menos);  

• Organização e capacidade para conduzir diferentes atividades concomitantes; 

• Fluência em português e inglês. Espanhol altamente desejável;  

• Excelente habilidade de escrita em português e inglês;  

• Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais; 

• Será́ valorizada experiência acadêmica e/ou profissional em algumas das 
seguintes temas: violência institucional, clima e meio ambiente, liberdade de 
associação, raça e gênero, migração, trabalho análogo ao escravo, entre outros 
relacionadas à agenda de direitos humanos. 

 
Responsabilidades 
 
A pessoa selecionada para o cargo apoiará os programas da Conectas nas suas 
estratégias internacionais. Em especial, suas tarefas compreenderão:  

• Conduzir ações de incidência política no Conselho de Direitos Humanos da 
ONU, Comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos e mecanismos 
internacionais e regionais que atuem com direitos humanos;  

• Representar a Conectas em eventos paralelos e reuniões formais da ONU, 
OEA e outras instâncias internacionais e regionais; 

• Produzir notas e documentos que sirvam de subsídio para incidência sobre 
resoluções e produção de normas internacionais; 

• Protocolar e acompanhar envio de denúncias, apelos urgentes e petições a 
mecanismos internacionais e regionais de direitos humanos (ex.: relatores 
especiais da ONU e pedido de medidas cauteladas da Comissão 
Interamericana) 

• Promover e/ou articular redes formadas por organizações da sociedade civil 
para incidência em fóruns internacionais; 

• Salvaguardar espaços de participação social no Conselho de Direitos Humanos 
da ONU; 

• Contribuir da construção do Planejamento da Conectas e de suas estratégias 
de incidência nas áreas de atuação temática da instituição (Desenvolvimento e 
Direitos Socioambientais, Enfrentamento à Violência Institucional e 
Fortalecimento do Espaço Democrático). 



 

 
 

 

Participação no processo seletivo 
 
As pessoas interessadas nesta vaga devem se inscrever até as 23h59_do dia 
06/09/2022 por meio do formulário: https://form.jotform.com/222344583487665, 
apresentando: 

• Curriculum vitae; 
• Carta de apresentação e motivação (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 esta 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 – 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. 


