EDITAL DE SELEÇÃO
O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – Cendhec está selecionando
1 (um) advogado(a) para compor a equipe do Programa “Direito à Cidade” que
cuja missão é “Contribuir com a garantia da segurança da posse da terra dos(as)
moradores(as) das ZEIS para que tenham assegurada uma moradia digna e qualidade
de vida, estando em condições de produzir soluções para seus problemas como
cidadãos e cidadãs participantes da vida pública na comunidade”.
PERFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacharel(a) em Direito devidamente inscrito(a) na OAB;
Interesse e compromisso com a causa dos Direitos Humanos e Direito à
Cidade;
Facilidade para trabalhar em equipe;
Experiência com acompanhamento processual;
Disponibilidade para 40 (quarenta) horas semanais;
Conhecimento sobre Direito Urbanístico;
Conhecimento sobre Direito à Cidade;
Desejado conhecimento sobre as questões de gênero e raça;
Desejada experiência com atuação em redes, fóruns e articulações da
Sociedade Civil;
Desejada experiência com educação popular e com Movimento Sociais
Urbanos;
Disponibilidade para viajar;
Disponibilidade para atividades em comunidades no horário noturno e finais de
semana.

ATRIBUIÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•

Diligências e Acompanhamento de processos judiciais;
Elaboração de peças processuais e administrativas;
Ajuizamento de ações para garantia do direito ao acesso à terra e em defesa
da ordem urbanística;
Acompanhamento de audiências;
Participar e/ou conduzir processos formativos na temática do Direito à Cidade e
Direitos Humanos;
Elaborar textos e relatórios;
Representação institucional em redes, fóruns e articulações da Sociedade Civil;
Participação em espaços institucionais.

As inscrições se darão pelo envio de currículo no período abaixo descrito
exclusivamente via e-mail para o endereço cendhec@cendhec.org.br (a
mensagem que encaminha o currículo deverá conter no campo “assunto” os seguintes
termos: seleção advocacia - DC 2018).

A prova escrita e a entrevista serão realizadas na sede do CENDHEC à Rua Galvão
Raposo, 295 – Madalena – Recife-PE, sendo:
A seleção compreenderá as seguintes etapas:
•

•
•
•

PRÉ-SELEÇÃO:
o Envio de Currículo 11 a 17/08;
o Resultado 20/08 até 19h (comunicado diretamente aos candidatos(as)
por email);
PROVA ESCRITA E PRÁTICA: 21/08 – 13h às 17h
ENTREVISTA: 24/08 – 09h às 12h
RESULTADO FINAL: 27/08/18 (comunicado diretamente aos candidatos(as)
por email);

CADA ETAPA DO PROCESSO SERÁ ELIMINATÓRIA. Os(as) candidatos(as) serão
informados por email de sua aprovação para continuidade no processo de seleção.
PREVISÃO DE INICIO DO TRABALHO: 03 de setembro de 2018
Informações pelos telefones: (81) 32277122 – 32277662 - 32274560
10 de agosto de 2018.

Coordenação Geral CENDHEC

Coordenação do Programa Direito à Cidade

