Estamos contratando!
O Centro de Direitos Humanos e Empresas (FGV CeDHE) é um centro de pesquisa aplicada da Escola
de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. É formado por uma equipe interdisciplinar de
pesquisadores e tem como missão realizar pesquisas que influenciem políticas públicas e práticas
empresariais, buscando garantir a proteção dos direitos das populações impactadas pelos negócios.
O CeDHE desenvolve pesquisas em quatro áreas temáticas:

•
•
•
•

Impactos de obras e empreendimentos em comunidades locais;
Promoção do trabalho decente em cadeias de fornecimento;
Negócios entre comunidades tradicionais e empresas sobre acesso e uso de ativos da
biodiversidade;
Diversidade nas empresas.

Dentre nossos parceiros estão a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Pacto Global da ONU,
o Business and Human Rights Resource Center, a Childhood Brasil, o Instituto Socioambiental, o
Instituto Ethos, a Universidade Federal do Pará, entre outros.
Estamos selecionando pesquisadores para o nosso projeto Promovendo transparência e governança
territorial no contexto da instalação de rodovias na Amazônia brasileira – o caso da BR-319.
Buscamos advogado(a) com experiência em Direito Administrativo.
Veja abaixo o perfil da vaga e prazo para a candidatura:
PESQUISDOR(A) JÚNIOR | BR-319 – Advogado(a) Direito Administrativo
Requisitos:
•

Graduação em direito ou estar cursando o último ano de graduação;

•

Experiência com pesquisa qualitativa;

•

Interesse com temas relacionados aos Direitos Humanos e Meio Ambiente.

Desejável:
•

Leitura e escrita no idioma inglês.

Habilidades:
•

Excelente comunicação oral e escrita;

•

Capacidade de trabalhar em equipe e em grupos interdisciplinares;

•

Comprometimento e agilidade com entrega e prazos acordados.

Descrição das atividades necessárias:
•

Trabalhar com pesquisa de jurisprudência;

•

Apoio para o desenvolvimento de entrevistas e sistematização dos dados;

•

Apoio para pesquisas relacionadas com tema do projeto.

O FGV CeDHE incentiva e apoia um ambiente de trabalho diverso e inclusivo e encoraja canditada(o)s
negra(o)s a se inscreverem.
Interessados devem enviar o currículo e carta de 1 página com a descrição de sua trajetória
profissional/acadêmica e motivação para participar do projeto para cedhe.direitosp@fgv.br até o dia
17 de janeiro de 2021. Colocar no assunto do e-mail processo de seleção BR-319.
Apenas candidatos(as) selecionados serão convidados para entrevistas por e-mail ou telefone até o
dia 22 de janeiro de 2021.

