
 

 

Edital de Processo Seletivo 
 

Data do edital: 09/04/2018  

Prazo para candidatura: 22/04/2018  

Vagas: 2 (duas), uma para manhã, outra para tarde 

Área: Assessoria Internacional do Gabinete 

Local: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - São Paulo (SP)  

Carga horária: 20 horas semanais  

Início: Imediato 

 

ONDE? 

 

Na Assessoria Internacional, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

(SMDHC), que existe para promover a atuação internacional da SMDHC para fortalecer as 

políticas de proteção e defesa dos direitos humanos por meio de três objetivos: (1) 

cooperação internacional e troca de experiências com outros atores internacionais, (2) 

reconhecimento internacional de boas práticas e políticas públicas e (3) incorporação de 

padrões e tendências internacionais de direitos humanos e políticas para a SMDHC.  

 

QUEM? 

 

Estudantes a partir do 2º semestre de Relações Internacionais, Direito ou áreas correlatas de 

Ciências Sociais e Humanidades. 

 

Habilidades e competências desejadas: 

 Experiência na área de direitos humanos (desejável); 

 Experiência na área de políticas públicas e/ou parcerias internacionais (desejável); 

 Clareza e objetividade na linguagem falada e escrita; 

 Interesse em trabalhar com serviço público; 

 Interesse em trabalhar com questões sociais e pela promoção e defesa dos direitos 

humanos; 

 Habilidade para priorizar demandas e executar atividades simultâneas; 

 Capacidade de identificar dificuldades e lacunas e apresentar soluções; 

 Facilidade e sensibilidade com relacionamentos interpessoais; 

 Aptidão para trabalhar em um local dinâmico; 

 Inglês intermediário a avançado (leitura e escrita);  

 Espanhol (desejável); 

 Conhecimento do pacote Office. 

 



 

 

 

PARA QUÊ? 

 

 Apoiar parcerias internacionais na pauta de direitos humanos; 

 Contribuir na elaboração de pesquisas e traduções; 

 Acompanhar reuniões, preparar briefings e registrar atas;  

 Auxiliar em questões administrativas para missões internacionais; 

 Apoiar a sistematização de informações em bancos de dados relativos às normativas de 

direitos humanos, eventos, cooperações e contatos. 

 

COMO? 

 

Enviar até 22/04/18 e-mail com assunto “Estágio Assessoria Internacional” para 

vteixeira@prefeitura.sp.gov.br.  

 No corpo do email, indicar o email e telefone de 2 (duas) referências, acadêmicas ou 

profissionais.  

 Anexar somente 1 (um) arquivo em formato PDF contendo:   

 Currículo de 1 (uma) página; 

 Carta de apresentação de 1 (uma) página, relatando uma experiência, pessoal ou 

profissional, na qual identificou em si mesmo(a) um engajamento na área de direitos 

humanos. 

 

GANHOS? 

 

 Ambiente de aprendizado, com liberdade de criar e assumir tarefas; 

 Participação em projetos e ações de alto impacto social; 

 Contato com diversas áreas da SMDHC; 

 Bolsa auxílio: R$690,00 + R$176,00 de vale transporte 

 Horário: 4 horas diárias (manhã ou tarde) 

 

Avisos importantes 

 Candidaturas enviadas após o prazo estipulado e/ou com documentação incompleta, 

não serão avaliadas no processo. 

 Todas as informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste edital. Não serão 

oferecidas informações adicionais, seja por e-mail ou por telefone. 

 Os candidatos serão avaliados conforme critérios estabelecidos no Anexo I. 

 Este edital selecionará candidatos(as) para 2 (duas) vagas de estágio. Indique em sua 

candidatura se sua disponibilidade é pela manhã ou pela tarde.  

mailto:vteixeira@prefeitura.sp.gov.br


 

 

 Adotamos política de ações afirmativas. Por favor, indique em sua candidatura se 

você se considera como potencial beneficiário(a) em algum(ns) grupo(s) em 

situação de vulnerabilidade. 

 

Anexo I – Avaliação dos critérios  

 

Currículo Pontos 

Formação em Relações Internacionais e/ou áreas correlatas  0 a 1 

Experiência na área de direitos humanos 0 a 1 

Experiência na área de políticas públicas e/ou parcerias internacionais 0 a 1 

Inglês intermediário a avançado  0 a 1 

Espanhol intermediário a avançado  0 a 0,5 

Pacote Office 0 a 0,5 

TOTAL 5 Pontos 

 

Carta de Apresentação Pontos 

Adequação à proposta de carta de apresentação 0 a 1 

Clareza e objetividade na linguagem escrita 0 a 2 

Engajamento na área de direitos humanos 0 a 2 

TOTAL 5 Pontos 

 


