
 

 

PERFIL DA FUNÇÃO 

CARGO/OCUPAÇÃO: Assistente de Proteção ÁREA: Setor de Proteção Local do Serviço: Varjão/L.Norte 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Responsável pelo setor de Proteção, o assistente jurídico tem por principal função a realização de entrevistas com 
solicitantes de refúgio e elaboração de pareceres de elegibilidade. São também atribuições do cargo participar em 
reuniões do GEP/CONARE e outras que envolvam a temática do refúgio, elaborar matérias e textos alusivos ao 
tema e assessorar a Diretoria em questões jurídicas ou de proteção aos solicitantes de refúgio e refugiados.  

RESPONSABILIDADES 

1 

Acompanhar ativamente os processos de refúgio, inclusive realizando entrevistas com solicitantes de 
refúgio e emitindo pareceres de elegibilidade, bem como participar das reuniões do GEP/CONARE para as 
quais seja convidado e defender as causas dos solicitantes e dos refugiados, colaborando com a reflexão do 
grupo e apoiando os demais parceiros. 

2 
Coordenar – sob a supervisão da Diretora do Instituto – as áreas de trabalho, relacionadas à área jurídica 
para definição, elaboração de projetos, programas, convênios e contratos; 

3 
Responsabilizar-se pela análise e aplicação dos instrumentos legais nacionais e internacionais, 
especialmente nos temas de migrantes, refugiados, direitos humanos e os solicitados pela Direção do IMDH; 

4 
Emitir pareceres, providenciar informações do país de origem dos solicitantes de refúgio e subsidiar os 
processos em que o IMDH é responsável ou tem o encargo, obrigação ou que seja conveniente se 
manifestar. 

5 
Colaborar na orientação aos solicitantes de refúgio, refugiados e (i)migrantes e orientá-los quanto a situação 
jurídica, encaminhando-os para atendimento dos órgãos responsáveis, quando necessário. 

6 
Atender as solicitações da Diretoria, na elaboração e revisão de textos, conteúdos, pesquisas, informes, 
notícias sobre a temática de migrações, refugiados, direitos humanos e proteção internacional em geral; 

7 
Participar e colaborar em seminários, conferências ou encontros, contribuindo com exposições, informes, 
relatórios, esclarecimentos e outras matérias de caráter legal ou de interesse sobre migrações, refugiados e 
direitos humanos; 

8 
Apoiar a articulação com o meio acadêmico, com estudantes e com personalidades da temática da proteção 
internacional, na ótica do espírito de construção da cidadania universal. 

9 
Propor à Diretoria e subsidiar a elaboração de convênios e parcerias com Serviços de Saúde, Habitação, 
trabalho, Emprego, SESI, SENAC etc. 

REQUISITOS 

Obrigatórios 
 Curso superior em Direito 
 Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 
 Comunicação fluente em inglês (oral e escrita) 
 Conhecimento e preparo em direitos humanos  

Desejáveis 
 Pós-graduação em direitos humanos ou áreas afins 
 Domínio de outros idiomas, além do inglês, como francês e espanhol. 

HABILIDADES NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO 

1 Boa capacidade de redação de textos, pareceres, relatórios.  

2 
Boa capacidade de comunicação oral, inclusive em idiomas estrangeiros e em situações de diversidade 
cultural com pessoas humildes, com diferentes níveis de instrução e com autoridades. 

3 Sensibilidade e tranquilidade para lidar com situações de sofrimento psíquico. 

4 Criatividade e versatilidade para lidar com problemas diversos 

5 Boa capacidade de expressão oral para defender posicionamentos em reuniões. 

6 Sensibilidade prática; simplicidade e empatia. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Desejáveis)  

1 Experiência de atenção a grupos vulneráveis e na área de Direitos Humanos;  

2  Experiências em atendimento à comunidade 



 


