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EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2020 

 

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus é uma instituição ligada a Arquidiocese de Manaus, sem 

fins lucrativos, criada com a missão de defender a vida e participar da construção solidária de 

uma sociedade justa, igualitária e plural, junto a pessoas em situação de exclusão social. A 

instituição está inscrita no CNPJ 04.209.813/0001-47, localizada na Av. Joaquim Nabuco 1023 

– Centro, Manaus - AM.  

Desde 2017, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus realiza parceria com o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR, com intuito de proteger e oferecer 

assistência a refugiados e solicitantes de refúgio venezuelanos. Com o intuito de atender as 

necessidades dessa população, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus está selecionando 

profissionais para se juntar a equipe do projeto no ano de 2020. Em vista disso, torna-se 

público o presente Edital de Seleção nº 002/2020, para o cargo de Advogado. 

1 – DO OBJETIVO:  

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus publica o presente edital para a seleção e o 

preenchimento da seguinte vaga: 

2 – DO CARGO: 

CARGO VAGAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

LOCAL DE 

ATUAÇÃO 
TEMPO REMUNERAÇÃO 

Advogado 01 
30 Horas 

Semanais 
Manaus - AM 

 

04 Meses 

(possibilidade de 

extensão) 

 

R$ 3400,00 

 

 

3 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 Orientação e referenciamento para procedimentos de solicitação de refúgio e acesso à 

documentação; 
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 Orientação jurídica (cível, criminal, trabalhista) para refugiados e solicitantes de 

refúgio; 

 Orientação e referenciamento para viagens; 

 Contatos com a Polícia Federal e demais órgãos públicos; 

 Garantir articulação com atores relevantes e serviços disponíveis para a garantia de 

acesso a direitos (DPE, DPU, MPE, entre outros); 

 Representar a instituição em fóruns e eventos públicos, incluindo grupos de trabalho 

sobre a temática de proteção, quando solicitado pela direção;  

 Assistir e acompanhar os casos de reunião familiar e repatriação voluntária; 

 Acompanhamento direto de casos especiais, com visitas nos sistemas penitenciários, a 

fóruns e às varas da infância e juventude, quando solicitado pela contratante; 

 Mapear e viabilizar parcerias para os atendimentos de demandas jurídicas de refugiados 

e solicitantes de refúgio; 

 Sistematização e encaminhamentos de denúncias referentes à violação de direitos; 

 Apoiar na elaboração de material informativo acerca de assuntos de interesse da Cáritas 

Manaus; 

 Avaliar e tratar de questões jurídicas relativas à integração dos refugiados;  

 Compilar estatísticas mensais sobre os atendimentos de proteção jurídica;  

 Realizar outras atividades mediante demanda apresentada pela direção e pelo projeto; 

 Participar de seminários, fóruns e conferências relacionadas à proteção jurídica. 

4 – DOS REQUISITOS EXIGIDOS: 

 Graduação em Direito com inscrição junto à OAB; 

 Conhecimento sobre o funcionamento do Terceiro Setor 

 Conhecimento intermediário de espanhol e inglês;  

 Conhecimentos do Pacote Office e Ferramentas Google;  

 Ser proativo e criativo;  

 Senso crítico, organização, planejamento e comprometimento com a instituição. 

5 – DAS INSCRIÇÕES: 
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Os currículos deverão ser enviados via correio eletrônico (caritasarquimanaus@gmail.com) 

até o dia 20 de Fevereiro de 2020 às 23h59m, com o assunto: EDITAL DE SELEÇÃO N° 

002/2020. Os Currículos enviados após o dia estipulado serão desconsiderados. 

6 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 Análise Curricular; 

 Entrevista 

7 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital 17/02/2020 

Recebimento de Currículos 20/02/2020 

Divulgação da Análise Curricular e convocação para 

entrevista 
21/02/2020 

Entrevistas 27/02/2020 

Resultado Final 28/02/2020 

 

 

8 – DA CONTRATAÇÃO 

 Prestação de Serviço; 

 Contratação Imediata; 

 

 

Manaus, 17 de Fevereiro 2020. 

 

 

Pe. José Alcimar de Souza Araújo 

Diretor Vice-Presidente da Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
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