
 

 
 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa 
Avenida Liberdade, 65 - cj. 1101 - Cep 01503-000 - Centro - São Paulo 

Fone/Fax: (11) 3107-1399/ (11) 98727-1948 
www.iddd.org.br 

 
 

Processo Seletivo  
Edital de contratação de Estagiário/a de Programas  

 
 Data de publicação do edital: 19/01/2022 
 Prazo para envio da candidatura: 30/01/2022 
 Local: São Paulo/SP 
 Início: a partir de 14 de março de 2022.  

 
Quem somos 
 

O IDDD – Instituto de Defesa do Direito de Defesa – é uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), fundada há 21 anos por advogados 
criminais, cuja missão fundamental é democratizar o acesso à justiça criminal, 
garantir o exercício pleno do direito de defesa, o respeito à presunção da inocência, 
o direito a um processo justo e o cumprimento da pena de forma digna. O Instituto 
atua para garantir uma defesa de qualidade para todas as pessoas, 
independentemente se culpada ou inocente ou de que crime que está sendo 
acusada. Para além disso, atua contra os abusos cometidos pelo Estado no exercício 
do direito de punir e na execução de políticas criminais e de segurança pública. A 
organização tem no seu DNA a defesa intransigente de pilares do Estado 
Democrático de Direito. 

 
Nosso compromisso com a Diversidade, inclusão e equidade 
 
O IDDD adota políticas afirmativas e valoriza a diversidade e a pluralidade, tanto 
em sua equipe quanto na contratação de consultores/as. Assim, estimulamos a 
participação neste processo seletivo de perfis, origens, formações e experiências 
múltiplas, especialmente as candidaturas de pessoas negras e de pessoas egressas 
do sistema prisional, além de pessoas pertencentes a outras minorias.  
 
Indique em sua candidatura se você se considera beneficiário/a dessas políticas.  
 
O que esperamos de você 
 
O/a estagiário/a de programas terá como desafio manter um diálogo constante com 
a equipe de programas, composta hoje por uma coordenadora e três assessores/as, 
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para desempenhar as atividades de forma coordenada, otimizando trabalho e 
tempo de dedicação. O trabalho envolverá o suporte para as atividades 
relacionadas aos projetos desenvolvidos pelo IDDD: assistência jurídica gratuita 
em casos do Tribunal do Júri; empoderamento legal; audiências de custódia; Prova 
sob Suspeita; pedidos de acesso à informação; dentre outros. 
 
Organização e boa capacidade de comunicação são muito importantes! 
 
Como será o seu dia a dia?  
 
 Participação em reuniões; 
 Elaboração de atas de reuniões;  
 Acompanhamento, organização e registro de informações dos casos 

atendidos pelo projeto de assistência jurídica gratuita do Tribunal do Júri e 
suporte no contato com a Defensoria Pública; 

 Realização de pesquisas sobre o sistema de justiça criminal (com consulta a 
dados oficiais e públicos em níveis estaduais e nacional; relatórios 
publicados por órgãos oficiais; relatórios publicados por organizações da 
sociedade civil etc.); 

 Realização de pesquisas jurisprudenciais; 
 Realização de pesquisas doutrinárias; 
 Elaboração e encaminhamento de ofícios; 
 Acompanhamento de respostas de ofícios enviados e 

organização/sistematização das informações recebidas; 
 Contato com advogados/as associados/as ao IDDD que atuem nos projetos;  
 Redação de respostas às cartas recebidas de pessoas em privação de 

liberdade;  
 Redação de respostas às mensagens recebidas por e-mail/redes sociais que 

tratem de dúvidas acerca de situação processual; 
 Elaboração de contratos com fornecedores que prestam serviço para os 

projetos desenvolvidos pelo IDDD (revisores, tradutores, consultores etc.). 
 
 
Informações contratuais 

 
 Dedicação: 30 horas semanais.  
 Horário: Segunda a sexta-feira, 6 horas por dia (com 15 minutos de 

intervalo). 
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 Contrato de estágio por 12 meses, com possibilidade de renovação. 
 Bolsa-Auxilio: R$ 1.200,00 a R$ 1.400,00 (a depender do ano da graduação 

que a pessoa contratada está cursando). 
 

Seus benefícios  
 
 Vale refeição ou alimentação de R$ 396,00/mês. 
 Convênio com o Sesc. 
 Vale transporte 
 13° bolsa auxilio (adicional no final do ano) 
 Ajuda de custo Home Office (enquando durar o trabalho na modalidade 

home office).  
 
Qualificação desejada 
 
 Cursando 4º, 5º ou 6º semestre da gradução em Direito; 
 Noções básicas de Pacote Office e plataformas de reunião virtual (Zoom e 

Teams, especialmente); 
 Organização e vontade de aprender; 
 Interesse em justiça criminal e direitos humanos. 

 
#Para Concorrer! 
 
Os/as interessados/as devem enviar os seguintes documentos e informações até o 
dia 30/01/2022 para o e-mail rh@iddd.org.br com o assunto “Estágio de 
programas“. 
 

 Curriculum vitae (CV); 
 Carta de apresentação de 1 página, compartilhando por que gostaria de 

ser selecionado/a para esta vaga de estágio no IDDD. 
 Indicação, na carta de apresentação, se o/a candidato/a se considera 

beneficiário/a das políticas afirmativas; 
              
 

Disponibilidade imediata 
 
A previsão de início do estágio é a partir de 14 de março de 2022, na modalidade 
híbrida de trabalho (presencial e teletrabalho). Ressaltamos que o IDDD pretende 
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retomar o trabalho presencial paulatinamente a partir de março de 2022, desde que 
haja condições seguras para isso, e respeitando todos os protocolos de saúde 
impostos pelas pandemia de COVID-19.  
 
Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com 
documentação incompleta não serão aceitas no processo. 
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