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Contratação de Estagiária/o de Direito Quilombola para atuação no

Programa Vale do Ribeira

Estagiária/o de Direito Quilombola - Eldorado/SP - Prazo: 05/07/2022

A Organização

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos,

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada

em 1994 para propor soluções integradas a questões socioambientais. O ISA tem como

objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio

ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Com sede em São

Paulo (SP), possui subsedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São

Gabriel da Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado (SP), e Altamira (PA). O ISA tem

como missão institucional defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos

ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Produz

estudos, pesquisas, projetos e iniciativas que promovem a sustentabilidade

socioambiental, divulgando a pluralidade cultural do país.

O Programa Vale do Ribeira tem como objetivo contribuir para a construção de um

modelo de desenvolvimento regional pautado na riqueza socioambiental da Mata

Atlântica. Em parceria com 19 associações quilombolas do Vale, Cooperativa

quilombola, poder público e organizações da sociedade civil, propõe e implementa

projetos de desenvolvimento sustentável, passando pelos indivíduos e pelo

fortalecimento organizativo local e regional por meio da educação não formal, da

cultura, do planejamento e da gestão territorial com interface em políticas

públicas, manejo da paisagem, território de saberes e fazeres, direitos territoriais,

recursos hídricos, geração de renda, conservação e melhoria da qualidade de vida das

comunidades tradicionais da região. Abrange a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de

Iguape, e o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá, localizados

no sudeste  do  Estado  de  São  Paulo  e  leste  do  Estado  do  Paraná.

O programa desenvolve um trabalho específico com as comunidades quilombolas nesta

bacia desde 1997 onde o ISA produz e disponibiliza informações sobre a bacia e busca

promover elaboração de análises que permitam a visualização dos problemas e das

potencialidades, a avaliação das políticas públicas de desenvolvimento e

preservação em execução e a discussão de alternativas que contemplem a

complexidade socioambiental local. Também desenvolve ações de acompanhamento da

elaboração e implementação de legislações específicas e a disseminação das

informações junto a organizações sociais, prefeituras municipais, órgãos estaduais,

entre outros.

Objetivo desta Contratação

O presente edital visa preencher uma vaga de Estagiária/o de Direito

Quilombola no escritório do ISA no município de Eldorado (SP), no programa

Vale do Ribeira. A pessoa contratada será responsável por atividades adequadas ao

estágio em direito, de forma remota e/ou presencial, a depender do caso, tendo como

referência de local de trabalho o escritório do ISA em Eldorado/SP.

https://www.socioambiental.org/
https://www.socioambiental.org/onde-atuamos#ribeira
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Preferência declarada:

O ISA apoia ações afirmativas e esta vaga se destina exclusivamente a candidaturas de

quilombolas autodeclarados.

Principais Atribuições:

● Realização de pesquisas em direito para apoio a ações do programa;

● Monitoramento de ações judiciais, projetos de lei e processos administrativos;

● Redação de petições, ofícios e outros documentos;

● Participação ativa em reuniões internas e externas, audiências e trabalhos de

campo.

Perfil Desejado:

● Estar cursando graduação em direito, a partir do 2º ano;

● Diferencial: estar nos últimos anos do curso de direito;

● Compromisso em atuar com comunidades quilombolas e outras comunidades

tradicionais que lutam por justiça socioambiental no Vale do Ribeira.

Habilidades Necessárias:

● Disposição e capacidade de atuação em e com  coletivos;

● Sensibilidade para lidar com conflitos socioambientais;

● Disposição e interesse pelo diálogo crítico construtivo;

● Conhecimento sobre editor de textos (ex: Word ou GoogleDocs);

● Disposição e interesse por aprender e praticar comunicação não violenta;

● Compromisso com as lutas feministas e antirracistas.

Condições de contratação e benefícios:

● 20 horas semanais (4 horas diárias, cinco dias na semana, com horários a

combinar);

● Local de trabalho: no escritório de Eldorado (SP) e trabalho remoto via

Internet;

● Benefícios: Vale Transporte e Seguro de Vida.

Valor da Bolsa Estágio:

R$ 945,57 – Estudante do 2º ano.

R$ 1.134,68 – Estudante do 3º ano.

R$ 1.361,61 – Estudante a partir do 4º ano.

Início previsto das atividades: logo após encerramento do processo de seleção -

meados de julho.
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Para participar do processo de seleção:

1. Preencha o Formulário de Seleção clicando aqui e enviando os documentos

solicitados no formulário (Currículo, carta de apresentação e redação);

2. O currículo deverá conter informações sobre a atuação da/o candidata/o em

atividades de pesquisa e extensão universitária;

3. A carta de apresentação deverá ter uma lauda, com fonte Times New Roman,

tamanho 12, espaçamento simples e 12 pt entre parágrafos;

4. A redação deverá ter como tema “direitos quilombolas e a legislação florestal”,

contendo duas laudas, com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento

simples e 12 pt entre parágrafos;

5. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: raquel@socioambiental.org

Não serão aceitas submissões por este email, apenas pelo formulário acima.

Prazo para candidaturas: 05/07/2022

Após 10 dias do encerramento do prazo para candidaturas, o ISA entrará em contato

por email apenas com as pessoas selecionadas na primeira fase, a fim de apresentar as

próximas etapas. Fique de olho no seu e-mail! :)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnzC37p6KW9GNhzT0HUiMOjcG3L3qn_6w-YTABIswHwptGVQ/viewform?usp=pp_url&entry.381107515=PVR003+-+Estagi%C3%A1ria+(o)+de+Direito+Quilombola+-+Eldorado/SP+-+Prazo:+05/07/2022
mailto:raquel@socioambiental.org

