
 
 
 
 
 
 
 

 

 EDITAL DE SELEÇÃO 
 
 

O Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social – CENDHEC está realizando 

seleção para cadastro reserva de ADVOGADO(A)  para possibilidade de futuro contrato na 

equipe do Programa Direito da Criança e do Adolescente - DCA, cujo objetivo é “Garantir a 

promoção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, fortalecendo a ação 

da sociedade civil com vistas à implementação da Política Integral de Proteção e Garantia 

de Direitos”. 

PERFIL 
 

 Bacharel em DIREITO, com no mínimo 3 anos de experiência; 

 Com registro atualizado na OAB; 

 Interesse, compromisso e atuação no campo dos Direitos Humanos e Direito da 

criança e do adolescente; 

 Experiência de atuação na área jurídica da infância e juventude, em especial com 

trabalho de prevenção e/ou enfrentamento à violência doméstica e sexual contra 

crianças e adolescentes; 

 Experiência de trabalho com grupos e comunidades; 

 Experiência prática em processos formativos de grupos e comunidades; 

 Habilidade para elaboração de textos e relatórios descritivos e analíticos;  

 Facilidade para trabalhar em equipe;  

 Conhecimento de informática (ferramentas do Office); 

 Disponibilidade para viagens; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ATRIBUIÇÕES 
 

 Atendimento jurídico de crianças, adolescentes e familiares; 

 Receber, registrar e dar encaminhamento técnico jurídico às denúncias de violação 

do direito de crianças e adolescentes; 

 Diligenciar e acompanhar inquéritos policiais e processos judiciais junto aos órgãos 

competentes; 

 Elaborar peças processuais e administrativas; 

 Acompanhar audiências; 

 Atuar como assistente de acusação em júri popular; 

 Atuar como facilitador(a) em processos formativos na área de Direitos Humanos e 

Criança e Adolescente; 

 Realizar articulações com entidades governamentais e da sociedade civil; 

 Articulação com a Rede de Proteção de crianças e adolescentes para 

encaminhamentos necessários; 

 Produção e registro de parecer e outros documentos técnicos; 

 Produção de textos e relatórios referente à atuação do Programa; 

 Representação institucional em espaços de participação – Conselhos, Redes e 

Fóruns. 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Envio do Curriculum Vitae através de email informando que o(a) candidato(a) está se 

habilitando ao processo de seleção para cadastro reserva p vaga de ADVOGADO(A) do 

Programa de Direito da Criança e do Adolescente  23 de  a 25 setembro de 2020, via e-

mail: selecao@cendhec.org.br e deve indicar no campo ASSUNTO: SELEÇÃO 

ADVOGADO(A) DCA 2020 Cadastro Reserva 
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ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

1ª) ENVIO DO CURRÍCULO VITAE + TEXTO de AUTOAPRESENTAÇÃO  

- Currículo vitae com descrição da experiência de trabalho e formação. Todas as 

experiências deverão estar datadas com mês e ano; 

- texto de autoapresentação de até 02(duas) páginas, elaborado pelo(a) candidato(a), 

com resposta a questão sobre o interesse pela vaga e relato de experiência de 

trabalho com Direitos Humanos; 

2ª) ENTREVISTA: 05 e 06 de outubro de 2020 

  Resultado – 07 de outubro de 2020  

- Os arquivos deverão ser anexados encaminhados em formato PDF ou word.  O 

Cendhec não se responsabilizará por não conseguir abrir outros tipos de arquivos. 

- Cada etapa do processo será eliminatória. Apenas os(as) candidatos(as) 

aprovados(as) para as etapas seguintes terão seus nomes divulgados, através das 

redes sociais do CENDHEC; 

- O Cendhec não se responsabilizará por não conseguir contato através dos e-mails e 

números de telefones que deverão estar atualizados e devidamente informados no 

currículo; 

- O(A) candidato(a) deverá acompanhar  as possíveis alterações do cronograma da 

seleção e os resultados das etapas, pelas redes sociais do Cendhec. 

   Período de vigência do Cadastro Reserva de 5 meses. 

Coordenação Executiva CENDHEC 

       23 de setembro de 2020.  


