EDITAL DE SELEÇÃO 04/2017
O InternetLab está selecionando 1 estagiário(a) de cursos de graduação em
administração, economia ou ciências contábeis para trabalhar como auxiliar
administrativo.
Sobre o InternetLab
O InternetLab é um centro independente de pesquisa que promove o debate e a produção
de conhecimento nas áreas de direitos digitais e políticas de Internet. Para tanto, atua em
temas pouco debatidos no Brasil, e que merecem análises e diagnósticos aprofundados.
Organizado como uma associação civil sem fins lucrativos, o InternetLab privilegia projetos
interdisciplinares e que tenham incidência na formulação de políticas públicas.
Além do acompanhamento e produção de análises sobre discussões legislativas e judiciais
na área de direito e tecnologia, realizamos pesquisas nas seguintes áreas:
•
•
•
•

Conjuntura e políticas de Internet;
Liberdade de expressão na Internet;
Vigilância e privacidade;
Internet e gênero, raça e outros marcadores sociais.

Vagas disponíveis
Estamos com 1 vaga disponível para candidatos(as) com o seguinte perfil:
• Estudante de cursos de graduação em administração, economia ou ciências
contábeis, de preferência com experiência de trabalho na gestão de entidades
do terceiro setor, para atuação presencial na cidade de São Paulo.
Descrição das atividades:
•
•
•
•
•

apoio às atividades administrativas em geral;
gestão documental;
gestão patrimonial,
rotinas fiscais;
auxílio na organização de eventos.

Características desejáveis:
•
•
•
•
•
•

Domínio do pacote Office;
Experiência com rotinas fiscais;
Inglês avançado (leitura e escrita);
Disponibilidade de horário de acordo com o perfil da vaga;
Boa redação;
Atuação presencial na cidade de São Paulo.

Instruções para os(as) candidatos(as)
Os(as) interessados(as) devem enviar uma cópia de seu currículo para
pedro.lima@internetlab.org.br, até o dia 7 de julho de 2017, com o título “Vaga de estágio”.
Os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) receberão instruções sobre a próxima etapa do
processo seletivo, que deve incluir entrevista presencial em São Paulo. O processo seletivo levará
em conta critérios de diversidade.
Entrevistas serão feitas a partir do lançamento deste edital de forma contínua. A vaga pode ser
preenchida antes que o prazo de envio de currículos se encerre.

Duração: 12 meses
Titulação: Preferencialmente 3º da graduação
Remuneração: 11,5 a 17,25 reais a hora (bruto) a depender do ano da graduação
Dedicação: 30 horas semanais

