EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO - PROJETO ESTRANGEIRAS
O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC é uma organização de Direitos Humanos fundada em
1997 cuja visão é erradicar a desigualdade de gênero, garantir direitos e combater o
encarceramento. A missão do ITTC é promover o acesso à justiça e garantir os direitos das pessoas
presas e produzir conhecimento, por meio de atuação constante e sistemática nos seguintes eixos de
ação: atendimento direto, diálogo público e educação para a cidadania. Atualmente, o ITTC está
estruturado em dois programas: Programa Justiça sem Muros e Programa Direitos e Gênero, dentro
do qual está situado o Projeto Estrangeiras, responsável por acompanhar, orientar e promover os
direitos de mulheres migrantes em conflito com a lei em São Paulo.
Para saber mais, acesse: www.ittc.org.br
O Projeto Estrangeiras está à procura de estudantes das áreas de CIÊNCIAS SOCIAIS, DIREITO
ou RELAÇÕES INTERNACIONAIS para seu programa de estágio.
Requisitos da vaga:
-

Ser estudante de Ciências Sociais, Direito ou Relações Internacionais;
Ter fluência em inglês e bom entendimento de espanhol (a facilidade de comunicação em
outros idiomas será valorizada);
Ter conhecimento básico sobre as temáticas de gênero e/ou migração e/ou encarceramento;
Residir na região metropolitana de São Paulo;
Interesse na área social e na luta pelos direitos humanos;
Proatividade, responsabilidade e comprometimento.

Principais atividades:
- Atendimentos semanais de orientação legal e social com mulheres migrantes em privação de
liberdade em São Paulo
- Registro e encaminhamento dos atendimentos realizados
- Elaboração de relatórios sociais sobre os casos acompanhados
- Contato constante com Defensorias Públicas da União e do Estado, Consulados,
Embaixadas, estabelecimentos penais e outras instituições
- Elaboração de textos e outros materiais para apoio do trabalho
Especificações da vaga:
- Dedicação: 20 horas semanais (de preferência 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 motivação de uma página
com resposta para a pergunta: “Por que importa falar de mulheres quando se trata de política de
drogas e migração?”, ambos em formato PDF, até 14/01/2019 para o e-mail estrangeiras@ittc.org.br
com o assunto “Vaga de Estágio”.

