EDITAL 02/2022 – ESTÁGIO NA ÁREA DE DIREITO
(VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA NEGRA)

O CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CEDECA
CEARÁ), entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 00.816.416/0001-82, com sede
na Rua Deputado João Lopes, 83 – Centro – CEP 60.060-130, torna público que no
período entre 31 de agosto e 14 de setembro de 2022, estarão abertas inscrições
seleção pública para estágio em Direito.

1.

DA ATUAÇÃO DO CEDECA CEARÁ

O CEDECA Ceará, desde sua fundação, tem como missão institucional a defesa dos
direitos de crianças e adolescentes, especialmente quando violados pela ação ou
omissão dopoder público, na perspectiva de sua auto-organização, visando o
exercício integral euniversal dos direitos humanos.
Atualmente, o CEDECA Ceará tem desenvolvido ações nas seguintes áreas:
1) Enfrentamento ao racismo e a violência de gênero, com atenção à
violênciaInstitucional praticada contra crianças e adolescentes;
2) Monitoramento do atendimento socioeducativo no estado do Ceará;
3) Defesa do direito à educação de qualidade e do direito a saúde mental;
4) Enfrentamento à violência sexual praticada contra crianças e adolescentes;
5) Monitoramento dos orçamentos públicos e das políticas públicas
destinadas aopúblico infanto-juvenil;

6) Fomento ao direito à participação e à auto-organização de crianças e adolescentes.
2. DO OBJETO
O presente edital tem como escopo a oferta de uma (01) vaga para estágio
remunerado em Direito para estudante que deseje atuar em consonância com a
missão da organização. Esta vaga é exclusiva para pessoas negras, de acordo
com o compromisso da instituição com a promoção da igualdade racial em
sua equipe. As/os candidatos devem identificar-se racialmente conforme os
critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
que considera como integrantes da população negra pessoas pardas e pretas.
O CEDECA Ceará atua conforme os princípios da assessoria jurídica popular, uma
práxis jurídica diferenciada, que envolve a ação comunitária e a atuação dos
sujeitos dademanda como elemento central da prática, bem como pela utilização
das ferramentas do direito numa perspectiva transformadora e crítica.
A proposta de estágio busca envolver uma pessoa comprometida com a missão e
objetivos da instituição e interessada no reconhecimento e defesa dos direitos
humanosde crianças e adolescentes e que esteja em sintonia com os métodos e as
estratégias daentidade. Também comprometida com o trabalho em equipe, com o
desejo de desenvolver novas habilidades, partilhar as suas experiências e
competências e com a disponibilidade para um compromisso regular nas tarefas
do estágio acordadas.

3. DOS PRÉ-REQUISITOS
O/A candidato/a deverá:
1) Estar atualmente inscrito em curso de
Graduação em Direito;
2) Haver cursado, no mínimo, 60 créditos curriculares.

4. DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas via internet, através do envio para o e-mail
monitoramento@cedecaceara.org.br, entre os dias 31 de agosto e 14 de
setembro de 2022, dos seguintes documentos:

Anexo 1 - Ficha de inscrição preenchida;


Currículo (máximo 02 laudas);



Histórico acadêmico;



Carta de Motivação (máximo duas laudas, apresentando motivações
para estagiar na entidade, afinidade com as temáticas da instituição,
planos e perspectivas acadêmico-profissionais).

Favor especificar, no assunto do e-mail: “Estágio de direito: [nome completo]”.
Exemplo: “Estágio de direito: Maria da Silva”.

5. DA REMUNERAÇÃO
O estágio será remunerado mediante bolsa mensal e auxílio transporte, totalizando
R$ 1000,00 (mil reais), referente à carga horária de 20 horas semanais.
6. DO PROCESSO
O processo, constante desta convocação, será composto por:
1) Recebimento da inscrição: 31 de agosto a 14 de setembro;
2) Primeira fase: análise da documentação enviada até o dia 14 de setembro;
3) Segunda fase: entrevista dia 19 de setembro, de modo presencial;
Resultado da 1ª Fase: 15 de setembro de 2022

Resultado final: 20 de setembro de 2022

Todas as fases seletivas são de responsabilidade do Centro de Defesa da Criança
e doAdolescente - CEDECA Ceará.

7. DO RESULTADO
A convocação e divulgação de todas as etapas serão realizadas através do sítio
eletrônico: www.cedecaceara.org.br e dos e-mails informados pelos/as
candidatos/as selecionadas/os na ficha de inscrição.
8.INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Local de estágio: Sede do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente CEDECA Ceará, situada na Rua Deputado João Lopes, 83, Centro, Fortaleza.
Dias e Horários: O horário de funcionamento da organização é das 13h às 19hm,
de segunda à sexta-feira. Os dias e horários do estágio serão definidos conforme
disponibilidade da/o estagiária/o no momento da entrevista, com carga horária
de 20 horas semanais.
Contato para informações: monitoramento@cedecaceara.org.br ou através do
telefone (85)3252-4202, das 13h às 18h.

9. DA POLÍTICA DE DIVERSIDADE
O CEDECA Ceará incentiva a candidaturas de pessoas negras, mulheres,
LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência. Candidaturas neste perfil terão prioridade,
considerando os requisitos dispostos neste edital.

Fortaleza, 30 de agosto de 2022.
Coordenação Colegiada do CEDECA Ceará

ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE SELEÇÃO (ESTÁGIO - CEDECA CEARÁ)
DADOS PESSOAIS
Nome:
Endereço:
Telefone fixo / Celular:
/
Email:
Data de nascimento: _ /_ /
Identidade de Gênero:
Cis Masculino [ ] Cis Feminino [ ] Trans Masculino [ ] Trans Feminino [ ]
Não binário [ ]
Outros_____________________
Orientação Sexual: Homossexual [ ] Heterossexual [ ] Bissexual [ ]
Pansexual [ ] Assexual [ ] Outros [ ] Não sabe/Não quer responder [ ]
Identificação racial: Preta [ ] Parda [ ] Indígena [ ] Branca [ ] Amarela [ ]
Não sabe/Não quer responder [ ]

Possui deficiência? Se sim, qual?
____________________________________________

Instituição de Ensino:

Participação em núcleo de extensão, grupo de pesquisa ou outras
atividades acadêmicas (Sim/Não;Qual(is)?)

Participação em alguma organização da sociedade civil, projetos sociais,
movimento social ou outra instituição sem fins lucrativos (Sim/Não; Qual(is)?)

