Processo Seletivo
Edital de contratação para Estagiário(a) de Advocacy e Litígio





Data de reabertura publicação do edital: 03/03/2022
Prazo para envio da candidatura: 11/03/2022
Local: São Paulo - Capital
Disponibilidade imediata a partir de 11 de abril de 2022.

Quem somos
O IDDD – Instituto de Defesa do Direito de Defesa – é uma organização da
sociedade civil criada em 2000 e hoje composta por advogados/as criminais e
defensores/as de direitos humanos, reunidos/as pela vontade de transformar o
sistema de justiça brasileiro. Trabalhamos para que cidadãos e cidadãs,
independentemente de origem social, raça ou classe, tenham direito à ampla defesa
frente ao poder punitivo do Estado. 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.
Nosso compromisso com a Diversidade, inclusão e equidade
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, egressa do sistema prisional, transgênero, indígenas, além de
pessoas pertencentes a outras minorias.
Indique em sua carta de apresentação se se considera beneficiário/a dessas
políticas.
O que esperamos de você
O/a estagiário/a de advocacy e litígio terá como desafios manter diálogo constante
com a equipe de advocacy e litígio, composta de uma assessora e pela diretora
executiva, e com a equipe de programas, composta por uma coordenadora e três
assessores, a fim de manter alinhamento entre os instrumentos de advocacy e litígio
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e os programas desenvolvidos pelo IDDD.
Organização e boa capacidade de comunicação são muito importantes!

Como será o seu dia a dia?
 Participação em reuniões e elaboração de atas;
 Acompanhamento de andamentos de processo legislativo e organização de
documentos relativos à incidência política;
 Apoio às atividades dos associados dos grupos de trabalho de advocacy e
litígio estratégico;
 Realização de pesquisas a fim de subsidiar a elaboração de notas técnicas e
outros documentos com o posicionamento do IDDD sobre assuntos ou
projetos de lei relevantes para o direito de defesa;
 Realização de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais;
 Participação em articulações políticas de grupos e redes da sociedade civil,
por meio da frequência a reuniões e contato permanente entre elas, a fim de
exercer pressão na tomada da decisão política;
 Acompanhamento e controle de andamentos processuais e prazos, no
âmbito judicial, com a finalidade de realizar a incidência jurídica nos
Tribunais.
 Elaboração de minutas de notas técnicas e peças processuais.
Informações contratuais
 Dedicação: 30 horas semanais.
 Horario: Segunda a sexta-feira, 6 horas por dia (com 15 minutos de
intervalo).
 Contrato de estágio por 12 meses, com possibilidade de renovação.
 Bolsa-Auxilio: R$ 1.000,00 à R$ 1.400,00 (a depender do ano que está
cursando).
Seus Benefícios
 Vale refeição ou alimentação de R$ 396,00/mês.
 Convênio com o Sesc.
 Vale transporte
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 13° bolsa auxilio (adicional no final do ano)
 Ajuda de custo Home Office (enquando durar o trabalho na modalidade
home office).
Qualificação desejada
 Graduando em direito, a partir do 6° semestre.
 Noções básicas de pacote office e plataformas de reunião virtual (zoom e
teams, especialmente);
 Organizado/a;
 Com 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 11/03/2022 para o e-mail rh@iddd.org.br com o assunto “Estagiário (a) de
advocacy e litigio “.
 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 11 de abril de 2022, na modalidade
híbrida de trabalho (presencial e teletrabalho). Ressaltamos que o IDDD pretende
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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