Edital para Contratação de Assessoria em Advocacy para o projeto Rede Justiça Criminal
O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) é uma organização da sociedade
civil de interesse público que trabalha há 18 anos pelo fortalecimento do Direito de Defesa na
área penal e, atualmente, é responsável pela gestão da Rede Justiça Criminal.
A Rede Justiça Criminal é um projeto direcionado à produção e difusão de
conhecimento e à incidência estratégica no âmbito do sistema de justiça criminal. Composta
por oito organizações da sociedade civil – Centro de Estudos de Segurança e Cidadania
(CESEC), Conectas Direitos Humanos, Gabinete de Assessoria Jurídica Organizações
Populares (GAJOP), Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Instituto de Defensores
de Direitos Humanos (DDH), Instituto Sou da Paz, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania
(ITTC) e Justiça Global – a Rede empenha-se na construção de um sistema de justiça criminal
mais justo e comprometido com os direitos e as garantias fundamentais.
O/a assessor/a será responsável pelo apoio à secretária executiva, elaboração do
conteúdo técnico e acompanhamento das atividades de incidência estratégica da Rede Justiça
Criminal, no que concerne aos seus eixos prioritários de atuação.
O/a profissional deve ter o seguinte perfil:
➢

Formação em Direito;

➢ No mínimo 3 anos de experiência na área de justiça criminal e/ou de direitos humanos;
➢ Forte compromisso com direitos humanos;
➢ Proatividade e facilidade para o trabalho em equipe e em parceria com outras
organizações;
➢ Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos;
➢ Excelente capacidade de comunicação escrita e oral;
➢ Será valorizado conhecimento em trâmites legislativos e incidência política;
➢ Será valorizada experiência com organizações da sociedade civil, com especial ênfase no
trabalho em rede;
➢ Será valorizada a pós-graduação, concluída ou em andamento, em direito ou ciências
sociais.

Principais Atividades:

➢

Execução do plano de ação e monitoramento das ações de advocacy da Rede Justiça
Criminal em colaboração com os membros da RJC;

➢

Elaboração de estratégias de incidência em colaboração com os membros da RJC;

➢

Representação da Rede Justiça Criminal perante os poderes Legislativo e Executivo
federal;

➢

Acompanhamento cotidiano dos temas prioritários da Rede Justiça Criminal junto ao
Legislativo;

➢

Redação de materiais técnicos para subsidiar as atividades de incidência;

➢

Apoio às demais atividades conduzidas pela secretaria executiva da RJC.

Especificações da Contratação:
➢ Registro CLT, seguro saúde e vale-refeição;
➢ Carga horária semanal de 40 horas;
➢ Local de trabalho em Brasília;
➢ Disponibilidade para viagens;
➢ Salário a combinar.
Processo seletivo:
A apresentação de candidaturas far-se-á mediante o envio de currículo, com indicação de
pretensão salarial, breve carta de apresentação de até 500 palavras e, ao menos, a indicação
de uma referência profissional ao e-mail contato@redejusticacriminal.org, com o assunto
“Vaga: Assessoria Advocacy RJC”, impreterivelmente até o dia 13 de janeiro de 2019.
Solicita-se, ainda, a indicação de endereço eletrônico e contato telefônico no corpo do e-mail,
para o eventual agendamento de entrevista.
A Rede Justiça Criminal adota políticas de ações afirmativas, por favor, indique em sua
candidatura se você se considera como potencial beneficiário(a).

Somente as pessoas selecionadas para a fase de entrevista serão contatadas.

