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Coordenação de Políticas Para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente 

 
Edital de Processo Seletivo para Estágio 

 
Data de abertura do edital: 31/05/2018  
Prazo final para candidatura: 16/06/2019 
Nº de Vagas: 2 (duas) vagas para estágio 
Área: Coordenação de Políticas Para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente 
(CPMigTD)  
Local: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – R. Líbero Badaró, 119 -
São Paulo (SP)  
Carga horária: 20 horas semanais  
Período: manhã 
Início: Imediato  
Bolsa auxílio: R$690,00 + R$180,60 de vale transporte 
 
QUEM?  

• Estudantes a partir do 2º semestre da graduação em Ciências Sociais, Relações 
Internacionais, Gestão de Políticas Públicas, Direito, Jornalismo ou áreas 
correlatas, de preferência com disponibilidade para estagiar por pelo período 
mínimo de 1 (um) ano até 2 (dois) anos, máximo. 

• Adotamos política de ações afirmativas em nosso processo seletivo. Por favor, 
indique em sua candidatura se você é imigrante ou caso se considere elegível 
para alguma ação afirmativa.  

 
Habilidades e competências esperadas:  

• Interesse e/ou experiência na área de direitos humanos, políticas públicas e/ou 
políticas para a população imigrante e/ou trabalho decente; 

• Interesse em trabalhar no poder público;  
• Clareza e objetividade na produção escrita; 
• 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;  
• Conhecimento do pacote Office;  
• Francês, Espanhol, Inglês ou conhecimento de outras línguas (desejável);  
• Conhecimento na área de design gráfico e/ou comunicação (desejável); 
• Conhecimento de software de análise de dados e geoprocessamento 

(desejável). 
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COMO SE CANDIDATAR?  
• Enviar até 16/06/2019 e-mail com assunto “Estágio CPMigTD” para 

migrantes@prefeitura.sp.gov.br.  
• Anexar somente 1 (um) arquivo, de preferência no formato PDF, contendo:  

• Currículo de 1 (uma) página, no máximo;  
• Carta de Motivação de 1 (uma) página, no máximo, sobre o tema: “Por que 

eu tenho interesse neste estágio e como eu posso contribuir para os 
projetos da Coordenação de Políticas Para Imigrantes e Promoção do 
Trabalho Decente (CPMigTD)?”. 

 
Critérios de avaliação do Currículo 

Critérios 
Interesse e/ou experiência com a área de políticas públicas e/ou com ambientes de 
participação social 
Interesse e/ou experiência com a temática migratória e/ou temática do trabalho 
decente 
Francês e/ou Inglês e/ou Espanhol outras línguas intermediário  
Conhecimento na área de design gráfico ou comunicação (desejável) 
Conhecimento de software de análise de dados e geoprocessamento (desejável)  
 

Critérios de avaliação da Carta de Motivação 
Critérios 
Adequação à proposta de Carta de Motivação 
Clareza e objetividade na linguagem escrita  
 
Avisos importantes  

• Candidaturas enviadas após o prazo estipulado e/ou com documentação 
incompleta não serão avaliadas no processo.  

• As/os candidatas/os serão avaliados para a fase de entrevistas conforme os 
Critérios de avaliação do Currículo e da Carta de Motivação apresentados 
acima. 

• Serão enviados emails sobre a convocação para a fase de entrevista até o dia 
18 de junho de 2019. 

• As entrevistas acontecerão do dia 25 ao 27 de junho de 2019, presencialmente, 
na sede da SMDHC. Excepcionalmente, poderão ser realizadas entrevistas por 
videoconferência.  

• As informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste edital, caso tenha 
questionamentos não contemplados nele, entre em contato pelo telefone: 
3113-8973.  
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