Edital de contratação para estagiário/a de direito

Data de publicação do edital: 09/01/19
Prazo para envio da candidatura: 27/1/19
Local: São Paulo
Carga horária: 30 horas semanais com flexibilidade de horário
Data de início: imediato
__
O IDDD – Instituto de Defesa do Direito de Defesa – é uma organização da sociedade
civil, criada em 2000, que trabalha pela defesa do direito de defesa, um dos pilares da
democracia.
O presente edital destina-se à contratação de um/uma estagiário/a de direito para
colaborar em diversos projetos do IDDD. O/a estagiário/a trabalhará em estreita
colaboração com a equipe de projetos e terá o desafio de auxiliar em diversas áreas de
atuação.
__

1. RESPONSABILIDADES








Pesquisa e sistematização de informações
Acompanhamento de processos criminais
Elaboração de ofícios e notas técnicas
Redação e revisão de contratos e termos de parceria
Acompanhamento de andamento de projetos de lei e ações judiciais
Acompanhamento do diário oficial
Apoio à equipe de projetos do IDDD para execução de tarefas cotidianas

2. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS PELO CARGO
 Compromisso com questões relacionadas a direitos humanos e sistema de justiça
criminal
 Capacidade de trabalho em grupo
 Pontualidade
 Proatividade
 Organização
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3. QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS
 Estar cursando o 4º ou 5º ano do curso de Direito
 Excelente capacidade de comunicação escrita e oral
 Domínio do Pacote Office (Word, Excel) e internet

4. QUALIFICAÇÕES DESEJÁVEIS
 Experiência desejável no terceiro setor
 Experiência desejável na advocacia criminal
 Inglês avançado

5. CARACTERÍSTICAS DA VAGA
 Vale-transporte, Vale-refeição e Cesta de Natal
 Carga horária semanal de 30 horas
 Local de trabalho na sede do IDDD em São Paulo

6. PARA CONCORRER
Os/as interessados/as devem enviar os seguintes documentos e informações até o dia
27/01/19 para o e-mail rh@iddd.org.br com o assunto “Estágio – 2019”;
 Curriculum vitae
 Carta de apresentação e motivação de até 2 páginas
 Indicação de um profissional (nome, instituição, cargo, e-mail e telefone) que
possam oferecer referências
O IDDD adota política de ações afirmativas. Indique no corpo do email se você se
considera beneficiário/a.
Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com documentação
incompleta não serão aceitas no processo.
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