
 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO – ESTÁGIO EM ADVOCACY REDE CRISTÃ DE ADVOCACIA POPULAR- RECAP 
 
 
Data do edital: 24/06/2021                    Prazo para candidatura:  11/06/2021                                      Área: Advocacy 
 
SOBRE A RECAP  
Quem somos: A Rede Cristã de Advocacia Popular (RECAP) reúne advogadas e advogados cristãos  comprometidos 
com a defesa dos direitos humanos e da democracia. 
Nossa visão: A Rede Cristã de Advocacia Popular (RECAP) existe para servir aos movimentos populares, entidades 
sociais, e igrejas, com apoio e assessoramento jurídico militante na defesa de direitos humanos, sociais e coletivos. 
Nossa missão: ser uma organização que articula e qualifica os esforços de advogadas e advogados em todo o 
território brasileiro, e em diferentes matérias do direito. Para cumprir esta missão, procuramos formar e capacitar 
os(as) membros(as) da rede para responder à crescente demanda dos movimentos sociais populares, das igrejas e 
de toda e qualquer rede ou organização cristã que precise de apoio e assessoramento jurídico na defesa de direitos, 
e em suas áreas de atuação. 
Nossos valores: acreditamos na defesa dos direitos humanos e da democracia, e somos signatários do Pacto de 
Lausanne. Leia mais: http://advocaciapopularcrista.com.br/crencas-e-principios/  

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A)  
● Entender e ter afinidade com a missão, visão e valores da RECAP; 
● Apresentar forte compromisso com todos os protocolos de segurança da organização gestora-administrativa 

da RECAP; 
● Ter experiência em ações junto à comunidades de fé cristã evangélica para desenvolvimento de diálogos 

com pastores e líderes; 
● Profissional talentoso (a), proativo (a) e criativo (a) para apoio às ações de mobilização; 
● Experiências em movimentos sociais e de direitos humanos; 
● Facilidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; 
● Capaz de trabalhar dentro de prazos; 
● Atento (a) aos detalhes 

REQUISITOS 
● Graduando(a) em Direito, Relações internacionais, Ciências Sociais, Ciências Politicas, Sociologia, Direito, 

Serviço Social, Antropologia, Administração, Teologia (à partir do 6° período); 
● Habilidades de comunicação, tanto oral quanto escrita;; 
● Conhecimento das ferramentas do Office (avançado); 
● Interesse em  direitos humanos e fortalecimento da democracia; 
● Facilidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
● Acompanhamento das ações de garantia de direitos, reuniões estratégicas, mobilizações das campanhas, 

mobilização dos membros da Recap para as ações em desenvolvimento,  líderes influêntes e parceiros, para 
as ações de advocacy; 

● Realizar atividades de pesquisa e garantia de direitos desenvolvidas pela Recap; 
● Fortalecimento e ampliação da rede cristã de advocacia popular, com iniciativas relacionadas ao 

cadastramento e mapeamento de atores existentes, identificação de potenciais novas adesões à rede, e 
engajamento de novos operadores de direito; 

● Apoiar as atividades dos cursos de formação para advogados, estudantes de direito e juristas populares; 
● Apoiar a publicação periodica de  subsídios de mobilização, capacitação, notícias e informes sobre a RECAP 

e temas concernentes à defesa de Direitos Humanos e da Democracia; 
● Elaboração de relatórios de advocacy; 
● Pesquisas e acompanhamentos de jurisprudências, doutrinas, legislação e projetos de leis de direitos 

humanos; 
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● Leitura e análise de documentos; 
● Redação sobre supervisão de petições,  notas técnicas, notas públicas, atas de reuniões e documentos 

diversos; 
● Realização de  protocolos sempre que se fizer necessário; 
● Demais atividades compatíveis com o estágio, apoiando as atividades que venham a ser demandadas no 

âmbito das ações de  Advocacy da RECAP. 
CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

Carga horária: 6 (seis) horas diárias; 
Bolsa de Estágio: Será informado diretamente aos interessados e interessadas; 
Benefícios: Seguro de Vida e Auxílio Transporte (quando necessário) 
Período: Seis meses. Ao final dos seis meses será realizada uma  avaliação entre supervisor (a) de estágio e 
estagiário(a). Havendo concordância entre as partes, o estágio pode ser renovado por quatro meses.   

PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO SERÁ NECESSÁRIO  
● Enviar seu currículo com foto, dados pessoais, informações acadêmicas para 

redecristadeadvocaciapopular@gmail.com (identificar assunto do e-mail: Estágio Advocacy RECAP). 
● Enviar um vídeo curto e objetivo apresentando os motivos pelos quais se interessou pela vaga, sua 

experiência em garantia e defesa de direitos, participação em movimentos sociais, experiência em ações com 
comunidades de fé;  

● Apresentar ao menos uma carta de recomendação de organizações não-governamentais ou movimentos 
sociais, e uma carta de recomendação de uma comunidade de fé ou liderança eclesiástica, contendo nome, 
email e telefone para contato; 

●  Histórico da graduação. 
 


