Edital nº 003/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DE DIREITO
QUILOMBOLA (atuação nacional quilombola).

Das organizações:
A Terra de Direitos desenvolve e apoia ações relacionadas à promoção, defesa e
reparação dos direitos humanos. Atuamos pelos direitos humanos, principalmente pelos
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Contribuído com a luta emancipatória dos
movimentos populares para a efetivação desses direitos e fortalecimento da assessoria
jurídica popular orgânica do movimento quilombola, resolve, em parceria com a
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas CONAQ, organização negra brasileira criada em 1995 para organizar e defender
nacionalmente os direitos da população quilombola, tornar público o processo seletivo
simplificado, para seleção de novos bolsistas orgânicos quilombolas, que ainda não
tenha participado do programa de bolsas da Terra de Direitos, para atuação junto às
demandas da CONAQ.
Das vagas:
4 (quatro) vagas novos Bolsistas, que ainda não tenha participado do programa de
bolsas da organização, sendo 2 (duas) vagas para advogadas/os e 2 (duas) vagas
para bacharel/a em Direito, para contribuir na realização de atividades de
assessoria jurídica popular, assessorando as comunidades quilombolas, sobre
coordenação da Assessoria Jurídica da CONAQ.
● O regime de trabalho será de 40 horas semanais.
● Regime de contratação RPA
● O trabalho nesse primeiro momento será exercido por meio remoto
(home-office).
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:
● Advogado e advogada pertencentes a Comunidade Quilombola.
● Bacharel e bacharela em direito pertencentes a Comunidade Quilombola.
● Disponibilidade para participação em atividades à noite e finais de semana com
movimento social quilombola nacionalmente, (encontros, reuniões, seminários,
etc.);
● Disposição para atividades de articulação e mobilização;
● Aptidão para trabalho em grupo;
● Sensibilidade para trabalho junto aos movimentos populares;
● Disposição para trabalhar com uma perspectiva emancipatória do direito;
● Interesse em pesquisa na área social;
● Disponibilidade para iniciar as atividades a partir da primeira quinzena de junho
de 2021.

Da duração: A bolsa será por período de 1 (um) ano, com possibilidade de renovação
por igual período.
Inscrições:
O requerimento de inscrição no processo seletivo deve ser encaminhado até o dia 30 de
maio de 2021, para o e-mail terradedireitos@terradedireitos.org.br com cópia
para vercilene@terradedireitos.org

No campo assunto, colocar: “Seleção – Bolsista” e anexar a seguinte documentação:
1. Ficha de inscrição;
2. Currículo;
3. Carta de Apresentação de, no máximo, uma (01) lauda (Fonte Times 12, com
espaçamento 1,15), expondo os motivos que a(o) levaram a concorrer à vaga e
os espaços e movimentos em que atua e/ou participa.
Etapas da Seleção
● Etapa 1 – Análise da documentação

O resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 02 junho, até as 18 horas.
● Etapa 2 – Entrevista pessoal
Dia 08 de junho (terça-feira), conforme convocação enviada por e-mail e/ou telefone.
Participarão dessa etapa somente as pessoas selecionadas na Etapa 1.
Resultado da Etapa 2 – Previsão para 10 de junho, a partir das 18:00 horas.
A informação acerca do resultado de cada etapa de seleção será enviada a cada
candidata (o) por e-mail.

Curitiba, 24 de maio de 2021.
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