Edital de contratação de Pesequisador/a de temas relacionados à justiça
criminal
Projeto: Pena de multa, sentenças de exclusão: caminhos e estratégias para garantir
cidadania à pessoa condenada
Modalidade da contratação: Consultoria – PJ ou RPA
Data de publicação do edital: 04/01/2021
Prazo para envio da candidatura: 16/01/2022
Início da consultoria: 07/02/2022
Prazo da consultoria: 4 meses
Local: São Paulo (trabalho remoto com eventuais reuniões presenciais)
Valor da consultoria: R$ 15.000,00 (valor bruto)
__
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 e pela construção de um
sistema de Justiça mais democrático e igualitário. A organização conta com mais de 300
advogados/as associados/as em todo o país e desenvolve projetos no âmbito nacional
nas seguintes áreas programáticas: Transformação do Sistema de Justiça, Garantia do
Direito de Defesa, Fim do Superencarceramento e Fortalecimento do Estado de Direito.
O IDDD adota políticas afirmativas e valoriza a diversidade e a pluralidade tanto em nossa
equipe e como na contratação de consultores/as. Assim, estimulamos perfis, origens,
formações e experiências múltiplas, especialmente candidaturas de pessoas negras,
trans, indígenas e pertencentes a demais grupos sub-representados. Indique em sua
carta de apresentação se você se considera beneficiário/a dessa política.

1. Consultoria de pesquisa
No âmbito do projeto “Pena de multa, sentenças de exclusão: caminhos e estratégias
para garantir cidadania à pessoa condenada”, o IDDD pretende fazer um diagnóstico dos
principais problemas e desafios relacionados à pena de multa com especial enfoque no
agravamento das desigualdades sociais e no obstáculo a reintegração social pós prisão.
O pesquisador/a contratado será responsável pela elaboração do projeto de pesquisa,
propondo metodologia adequada aos objetivos da pesquisa e ao tempo de duração da
consultoria, e por sua execução. A equipe técnica do IDDD irá supervisionar a execução
da pesquisa e participar das principais escolhas da pesquisa, garantindo alinhamento
entre esta e o projeto do IDDD em execução.
1

É esperado que a pesquisa contemple análise jurisprudencial, análise de experiências
internacionais, a perspectiva de pessoas afetadas pela pena de multa e dos operadores
do direito e um diagnóstico do trâmite para questionamento, pagamento ou
renegociação da dívida.
O relatório de pesquisa será publicado de modo a dar visibilidade aos problemas
relacionados à multa penal, seja na sua aplicação seja para sua quitação, e a oferecer aos
operadores do direito melhor compreensão sobre o tema, além de subsidiar a tomada
de decisão estratégica do IDDD.

2. Qualificação desejada
o Ao menos 5 anos de experiência profissional e/ou acadêmica;
o Experiência com pesquisa qualitativa;
o Conhecimento avançado sobre direitos humanos, direito penal, processo penal
e execução penal;
o Mestrado em Direito ou Ciências Sociais, preferencialmente sobre pena de
multa, reintegração social ou execução penal;
o Facilidade para o trabalho em equipe;
o Boa organização e capacidade de cumprir prazos.

3. Para concorrer
Os/as interessados/as devem enviar os seguintes documentos e informações até o dia
16/01/2022 para o e-mail rh@iddd.org.br, fazendo constar o assunto “Consultoria em
pesquisa: multa“:
o Curriculum vitae;
o Carta contendo um ou dois parágrafo de apresentação pessoal e um parágrafo
sobre o seu interesse no tema objeto da pesquisa;
o Artigos científicos, textos, relatórios que tenha escrito, de preferência sobre
assuntos correlatos.
Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com documentação
incompleta não serão aceitas no processo.
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