
           
 

EDITAL - PESQUISADORES 
 

Organizações: Conectas Direitos Humanos, Instituto Alana, Instituto Socioambiental (ISA) e 
Greenpeace Brasil 
Vagas: 3  
Áreas: direito, administração pública e mudança climática 
Remuneração: Valores a serem apresentados na entrevista. 
Duração: 5 meses 
Início: março/2017 

 
Conectas Direitos Humanos, Instituto Alana (Prioridade Absoluta), Instituto Socioambiental 
(ISA), e Greenpeace Brasil, organizações dedicadas à defesa dos direitos humanos, dos 
direitos das crianças, dos povos indígenas e comunidades tradicionais e do meio ambiente, 
reuniram-se para construir iniciativas inovadoras de litigância estratégica em mudança 
climática. Este edital abre processo seletivo para 3 pesquisadores(as) que integrarão equipe 
interdisciplinar de pesquisa com o objetivo de, ao longo de 5 meses, subsidiar a elaboração 
de argumentos jurídicos e o desenho de estratégias processuais que questionem a política 
climática brasileira e seu impacto no exercício de direitos e na qualidade de vida. 
 
Pesquisador(a) 1 - Direito 
Deve ter capacidade e experiência no campo da pesquisa jurídica e/ou do litígio. A pesquisa 
jurídica perpassará as áreas do direito internacional, constitucional, administrativo, 
socioambiental e processual civil, com enfoque nos direitos humanos em geral e nos direitos 
das crianças em especial. 
 
Pesquisador(a) 2 - Políticas Públicas 
Deve ter capacidade e experiência no campo da análise, diagnóstico e avaliação de políticas 
públicas em geral e políticas ambientais em especial, além de familiaridade com o debate 
sobre as relações entre o direito e as políticas públicas. 
 
Pesquisador(a) 3 - Mudança climática 
Deve ter capacidade para traduzir, a partir da literatura científica, a complexidade do 
fenômeno da mudança climática e seu impacto social de maneira compreensível para o 
grande público e útil no contexto de um processo judicial. 
 
Candidatos(as) devem ter, preferencialmente, pós-graduação concluída ou em curso. 
Inscrições de pessoas com larga experiência na área serão aceitas. A carga horária será de 15 
horas semanais. 
 
Candidatos(as) devem encaminhar (i) currículo, (ii) carta na qual explique porque o interesse 
na vaga e (iii) indicação de 2 contatos de referência para rh@conectas.org até o dia 22 de 
janeiro de 2017. Colocar no assunto da mensagem: “Vaga – Litigância em mudança climática”. 
Candidaturas enviadas após esta data e/ou com documentação incompleta não serão 
consideradas. 


