
 

 

Edital nº 004/2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO EM DIREITO (escritório de Curitiba) 

 

Da organização: 

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, e contribuímos com a luta emancipatória dos movimentos populares para 

a efetivação desses direitos. 

 

Das atividades do estágio: 

· 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 de graduação em Direito cursando a partir do 3º ano ou 5º semestre do curso. 

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

sociais populares e comunidades periféricas em Curitiba e região metropolitana (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 de 07 de fevereiro de 2022. 

 



 

Das vagas: 

2 (duas) vagas de estagiária(o) de graduação em Direito, para contribuir na realização de 

atividades de assessoria jurídica popular no escritório da Terra de Direitos em Curitiba-PR. 

 

Turnos: a critério da organização, em acordo com a pessoa selecionada, cada vaga será 

preenchida no período da MANHÃ, no qual as atividades se darão, preferencialmente das 09:00 

às 13:00h, ou no período da TARDE, no qual as atividades se darão, preferencialmente, das 14:00 

às 18:00h, de segunda a sexta-feira. 

 

Da duração: período de 1 (um) ano, com possibilidade de renovação por igual período. 

 

Data de início do estágio: 07 de fevereiro de 2022. 

 

Da bolsa-auxílio: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais, mais auxílio transporte. A 

contratação será via sistema CIEE. 

 

Inscrições: 

O requerimento de inscrição no processo seletivo deve ser encaminhado até o dia 17 de novembro 

de 2021, às 18h, para o e-mail terradedireitos@terradedireitos.org.br com cópia para 

ribeiro@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 (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; 

- Texto de até uma (01) lauda, na mesma formatação acima, descrevendo a) o que você entende 

por assessoria jurídica popular; b) quais seriam as dificuldades práticas da assessoria jurídica 

popular nesse contexto que vivemos? 

Como leitura de apoio, recomenda-se o texto “A construção do Estado de Direito e as assessorias 

jurídicas populares” (p. 29-43), de Miguel Pressburger, disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/24143378/AJUP-Seminarios-15-Discutindo-a-Assessoria-

juridica-popular 

 

O texto enviado poderá ser objeto de debate durante a entrevista da(o) candidata(o). 
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 Etapas da Seleção 

· Etapa 1 – Análise da documentação 

O resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 19 de novembro, até as 18 horas. 

 

· Etapa 2 – Entrevista pessoal 

Ocorrerá dia 23 de novembro (terça-feira), em horário a ser divulgado por e-mail às pessoas 

selecionadas.  

Participarão dessa etapa somente as pessoas selecionadas na Etapa 1. 

 

Resultado da Etapa 2 – Previsão de divulgação dia 03 de dezembro, a partir das 14 horas. 

 

A informação acerca do resultado de cada etapa de seleção será enviada a cada candidata(o) por 

e-mail. 

 

Curitiba, 10 de novembro de 2021. 

 

Secretaria Geral 

Terra de Direitos 

www.terradedireitos.org.br 

 

 

http://www.terradedireitos.org.br/

