
 

 

PROGRAMA GUARANI 

TERMO DE REFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO  

ESTÁGIO EM DIREITO 

 

O Centro de Trabalho Indigenista – CTI é uma associação sem fins lucrativos, 

fundada em março de 1979 por antropólogos e indigenistas. A marca de sua identidade 

é a atuação direta em Terras Indígenas, orientada à garantia de controle efetivo por parte 

das comunidades sobre os seus territórios, assessorando suas relações com o Estado na 

proteção e na garantia de seus direitos constitucionais. Por sobre as linhas maiores de 

ação da entidade, o Programa Guarani coordena projetos de apoio à luta pela 

regularização fundiária das Terras Indígenas Guarani voltados tanto ao fortalecimento 

das formas de organização e mobilização próprias desse povo, como à atuação direta e 

indireta nos processos de demarcação. 

O Programa Guarani abre agora processo seletivo para contratação de estagiário para 

compor a equipe de assessoria jurídica. 

Perfil 

Podem se inscrever estudantes em Direito em qualquer período da graduação, ainda que 

seja preferência a candidatos matriculados a partir do 7º semestre, com inscrição na 

OAB. Histórico de militância em movimentos sociais, engajamento em projetos de 

pesquisa e extensão universitária, e experiência de trabalho em ONGs serão 

considerados maiores diferenciais. 

Atividades 

O estagiário acompanhará as atividades da assessoria jurídica do Projeto Guarani, que 

envolvem não só, mas inclusive: 

 o monitoramente de ações judiciais incidentes sobre terras indígenas Guarani 

nos seis Estados do Sul e do Sudeste do Brasil, e organização do banco de dados 

com os registros dessas demandas; 



 a elaboração de minutas de ofícios, peças judiciais, e o acompanhamento de 

eventuais audiências; 

 o atendimento direto das demandas indígenas, sobretudo em áreas de conflito, 

participação em reuniões comunitárias, e assembleias das organizações 

indígenas; 

 a articulação da entidade com movimentos sociais, com a universidade, com 

outras ONGs, bem como com os órgãos públicos incumbidos da defesa dos 

direitos dos povos indígenas; e 

 a assessoria à  formulação de estratégias de atuação do CTI. 

 

 

Requisitos 

Interesse, e disposição. E alguma disponibilidade para viagens eventuais, e trabalhos de 

campo. 

 

Carga horária, e remuneração 

30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$1 mil reais. 

 

Processo seletivo 

Envio de currículos - até o dia 27 de novembro, ao e-mail: 

contato@trabalhoindigenista.org.br, com a indicação “ESTÁGIO – NOME DO 

CANDIDATO”, no campo assunto. 

Entrevistas - os selecionados serão convocados para entrevistas na sede do CTI em São 

Paulo, à Rua Euclides de Andrade, 91 – no bairro Perdizes, entre os dias 30 de 

novembro e 04 de dezembro. 

Uma prova prática de redação poderá ser exigida como uma terceira etapa do processo 

seletivo. 

 

 

Início do estágio 

11 de janeiro de 2015. 
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