
 

EDITAL DE SELEÇÃO 01/2016 

 

O InternetLab está selecionando um estagiário(a), com formação em direito, para trabalhar em 

projetos de pesquisa na área de direito e tecnologia.  

 

Sobre o InternetLab 

O InternetLab é um centro independente de pesquisa que promove o debate e a produção de 

conhecimento nas áreas de direito e tecnologia, sobretudo no campo da Internet. Para tanto, atua 

em temas pouco debatidos no Brasil, e que merecem análises e diagnósticos aprofundados. Dentre 

eles, destacamos a liberdade de expressão na Internet, controles e filtros de conteúdo, cultural 

digital, gênero e tecnologia, privacidade e dados pessoais e economia de compartilhamento. 

Organizado como uma associação civil sem fins lucrativos, o InternetLab privilegia projetos 

interdisciplinares e que tenham incidência na formulação de políticas públicas.  

 

Vagas disponíveis: 1 (uma) 

 

Descrição da vaga: 

O InternetLab está procurando um estudante de direito para trabalhar em pesquisa e produção de 

conteúdo na área de direito e tecnologia, em especial na área de privacidade e proteção de dados 

pessoais. O trabalho consistirá em sua maior parte em atividades de pesquisa teórica e empírica na 

área.  

 

Características desejáveis: 

- Inglês avançado (leitura e escrita); 

- Experiência em pesquisa acadêmica; 

- Interesse no campo de direito e tecnologia, incluindo privacidade e proteção de dados pessoais; 

- Disponibilidade de horário de acordo com o perfil da vaga; 



 

- Boa redação. 

 

Instruções para os(as) candidatos(as) 

Os(as) interessados(as) devem enviar um e-mail para margareth.kang@gmail.com, até o dia 20 de 

fevereiro de 2016, com o título “Currículo”. Deve ser anexado o currículo do candidato(a). 

Os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) podem ser chamados(as) para entrevista presencial ou 

por Skype em fevereiro de 2016.  

 

Duração: 12 meses (início em março de 2016) 

Titulação: De 3º a 5º ano da graduação em direito 

Remuneração: 10 a 15 reais a hora (bruto) a depender do ano da graduação 

Dedicação: 20 horas semanais 

 

OBSERVAÇÃO: O processo seletivo levará em conta critérios de diversidade. 


