
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edital de seleção - Advogado/a 
  

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos (CEDECA 
Interlagos) é uma organização não governamental que luta pela defesa dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes. Para isso, realiza projetos com financiamento 
próprio e junto com a cooperação internacional bem como executa serviços articulados na 
política pública: Torna Publico o Edital para contratação de Advogado /a para atuar 
junto a este Centro de Defesa nas atividades que Co mpõem e Projeto RUAS e o Eixo 
de Defesa.  
 
O Projeto RUAS (Resistência Urbana e Atitude Social) é um projeto de educação e cultura 
que atua no enfrentamento a VIOLÊNCIA LETAL entre adolescentes e jovens, e tem como 
objetivo a criação e fortalecimento de espaços públicos de organização comunitária e 
desenvolvimento local com o foco no acesso à educação, cultura e lazer. 
 
O projeto atuará nos bairros: JD Mangue Seco, Cantinho do Céu e Tangará na região do 
Grajaú, Marcilac e Barragem na região de Parelheiros. Em cada região investiremos na 
formação de grupos nas "RUAS", escolas, vielas, praças entre outros espaços de 
circulação coletiva. 
O projeto é uma iniciativa do CEDECA Interlagos em parceria com a KNH - (Kindernothilfe 
- Brasil).  
 
O Eixo de Defesa atua na defesa de direitos humanos a partir da criança e adolescente em 
todas as ações desenvolvidas no CEDECA Interlagos, consolidando a proteção Jurídico-
social, assegurando ao CEDECA Interlagos o fortalecimento de seu papel enquanto ator 
político de defesa de direitos.        
 
Sendo assim os referidos projetos em exercício no CEDECA Interlagos busca um/a 
advogado/a com experiência nas temáticas de defesa de direitos humanos de criança e 
adolescente, política da infância e juventude, e alguma atuação na articulação política em 
movimentos sociais, ou organizações comunitárias.        
 
Início Setembro de 2016 
Local de trabalho Sede do CEDECA Interlagos e bairros de atuação do projeto.  
Salário R$ 2.500,00 (base) 
Carga Horária 30 horas semanais 

Perfil do cargo 
- Experiência com as temáticas de defesa de direitos humanos de 
criança e adolescente;  

 - Identificação com os direitos da criança e do adolescente, as 
 metodologias participativas e os princípios da educação popular 
 - Ter atuado em movimentos sociais ou organizações comunitárias  
 - Disponibilidade de trabalhos eventuais aos finais de semana 
 - Conhecer o território do Grajaú. 
 - Preferências para moradores da Zona Sul São Paulo. 
 
Interessados/as encaminhe seu CV até o dia 31 de Agosto de 2016 para 
seleção@cedecainter.org.br ou eixomobilizacao@cedecainter.org.br 


