
 

 

 

Edital nº 02/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIA(O) DE DIREITO 

Da organização: 

A Terra de Direitos desenvolve e apoia ações relacionadas à promoção, defesa e 

reparação em direitos humanos, com ênfase nos direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais. Nossa ação tem como objetivo contribuir com a luta emancipatória dos 

movimentos sociais populares. 

Da vaga: 

1 (uma) vaga para estagiária(o)  de direito que irá contribuir na realização de atividades 

de assessoria jurídica popular na Terra de Direitos, com ênfase nas áreas de terra, 

território e defensores e defensoras de direitos humanos. 

A disponibilidade da vaga é referente apenas ao período da TARDE, sendo que as 

atividades de estágio serão realizadas entre segundas e sextas-férias, das 14h00 às 

18h00. 

Das atividades: 

 Acompanhamento de projetos, mobilizações e articulações desenvolvidos na 

área; 

 Visita e acompanhamento de comunidades, grupos e coletivos atendidos; 

 Acompanhamento de ações judiciais, com idas aos Fóruns e Tribunais; 

 Acompanhamento do andamento processual das ações judiciais e procedimentos 

administrativos; 

 Redação de peças jurídicas, relatórios, ofícios, cartas e denúncias; 

 Pesquisa de legislação, jurisprudência e doutrina em direitos humanos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais – Dhesca. 

 Dos requisitos: 

 Estudante cursando graduação em Direito a partir do 5º período (regime 

semestral) ou no início do terceiro ano (regime anual); 

 Disponibilidade para participação em atividades à noite e finais de semana com 

movimentos sociais populares; 

 Disposição para atividades de articulação e mobilização; 

 Aptidão para trabalho em grupo; 

 Disposição para trabalhar com a perspectiva emancipatória do direito; 

 Interesse em pesquisa na área social; 

 Disponibilidade para iniciar as atividades a partir de 13 de março de 2017. 



 Do processo de seleção: 

Inscrições: 

O requerimento de inscrição no processo seletivo deve ser encaminhado até o dia  5 de 

março de 2016, às 23:59min, para o e-mail comunicacao@terradedireitos.org.br 

No campo assunto, colocar: “Seleção – Estagiária(o)” e anexar a seguinte 

documentação: 

 Currículo; 

 Carta de Apresentação de no máximo uma (01) lauda expondo os motivos que 

a(o) levaram a concorrer à vaga de estagiária(o) e os espaços em que atua e/ou 

participa; 

 Texto de até 02 (duas) laudas sobre o tema: Golpe de estado e a criminalização 

dos movimentos sociais populares: o lugar da assessoria jurídica popular 

 Os textos deverão estar formatados em Times New Roman 12, 1,5 linha com 

margens 2x3 

Serão desclassificadas as propostas apresentadas em desacordo com os itens acima.   

Etapas da Seleção 

 Etapa 1 – Análise da documentação 

O resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 07 de março de 2017. 

 Etapa 2 – Entrevista pessoal 

Dia 09 de março de 2017, conforme convocação a ser enviada por e-mail. 

Participarão dessa etapa somente as (os) selecionadas(os) na Etapa 1. 

Resultado da Etapa 2 – Previsão para 10 de março de 2017. 

Todas/os as/os candidatas/os serão informadas/os acerca do resultado de cada etapa 

da seleção. 

Critérios sociais, de raça e gênero serão levados em conta no processo de seleção. 

Da duração:  

O estágio será por período de 1 (um) ano, passível de prorrogação. 

Da bolsa-auxílio:  

A(o) estagiária(o) será contratada(o) pelo sistema CIEE e receberá bolsa-auxílio no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), além de auxílio transporte. 

Curitiba, 23 de fevereiro de 2017 



Secretaria Geral Terra de Direitos 

www.terradedireitos.org.br 

Fone/fax: (041) 3232-4660 

 

 


