Instituto Terra, Trabalho e Cidadania ®

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO - PROJETO ESTRANGEIRAS
O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), organização não governamental criada em
1997, tem como principal objetivo o acompanhamento, a orientação e a defesa de pessoas em
situação de prisão por meio de atendimento direto, educação de caráter emancipatório para a
promoção da cidadania, e o fomento de um canal contínuo de diálogo público. O Projeto
Estrangeiras atua há 16 anos no acompanhamento e orientação a mulheres migrantes em
conflito com a lei na cidade de São Paulo. Para saber mais, acesse www.ittc.org.br
O PROJETO ESTRANGEIRAS está à procura de estudantes das áreas de CIÊNCIAS
SOCIAIS, DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS para seu PROGRAMA DE
ESTÁGIO.
Requisitos da vaga:
·
Ser estudante de Ciências Sociais, Direito ou Relações Internacionais;
·
Ter fluência em Inglês (a fluência em outros idiomas será valorizada);
·
Residir na cidade de São Paulo;
·
Interesse na área social e na luta pelos direitos humanos;
·
Proatividade e facilidade para trabalhar em equipe.
Principais atividades:
·
Acompanhamento jurídico e social direto às mulheres migrantes em unidades prisionais e
encaminhamento das demandas apresentadas;
·
Organização das visitas às unidades prisionais;
·
Contato com familiares, Consulados, Embaixadas, Defensorias Públicas do Estado e da
União, órgãos de assistência social, entre outros;
·
Participação em reuniões de rede;
·
Planejamento e realização de rodas de conversa com mulheres em situação de cárcere.
Especificações da vaga:
·
Dedicação: 20 horas semanais (no período vespertino);
·
Bolsa Estágio: R$ 800,00 mensais;
·
Auxílio transporte: aproximadamente R$ 160,00 mensais;
·
Início do trabalho: imediato.
Solicitamos às pessoas interessadas que enviem seu currículo e carta de intenção de uma
página com o tema “Cárcere e Gênero”, ambos em formato PDF, até 12/11/2017 para o e-mail
estrangeiras@ittc.org.br com o assunto “Vaga de Estágio”.
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