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CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2021 

 

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: ORDEM DE SERVIÇO/PRODUTO. 

 

SELEÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

PEDAGOGICA PARA PROJETOS SOCIAIS 

NA REDE JUBILEU SUL BRASIL. 

 

O INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL torna público que realizará a 

contratação de profissional para prestação de serviços de Assessoria Pedagógica para 

Projetos Sociais, no âmbito do CONTRATO Nº zivik.KP-060/21, conforme as 

condições estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

 

1. Objetivo 

Prestação de serviços especializados em assessoria pedagógica, a serem executados 

no âmbito do projeto Sinergia para prevenção e mediação de conflitos urbanos no 

Brasil. 

 

2. Responsabilidade da função 

 Montagem da metodologia da formação, baseada no tripé: Educação popular; 

Enfoque baseado em Direitos; e Comunicação Não Violenta.  

 Confecção de materiais didáticos nos temas chaves: negociação e mediação de 

conflitos; capacitação jurídica; estratégias de comunicação em situações de 

despejo; intercâmbio de experiências; e cartografia social. 

 Facilitação e supervisão remota do processo de formação. 

 Facilitação e supervisão remota do processo de elaboração de planos de resposta. 

 Alinhamento entre o processo de planejamento participativo e o exercício da 

liderança das pessoas envolvidas no processo de formação. 
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3. Perfil e Competências:  

3.1 Formação: 

Formação em nível superior em área de pedagogia, ciências sociais e áreas a 

fins. 

 

3.2 Perfil: 

 Habilidade de comunicação oral e escrita, analítica, planejamento e organização; 

 Sensibilidade e capacidades de adaptação cultural, religiosa, étnico-racial, 

geracional, de gênero e de nacionalidade; 

 Habilidade comprovada para trabalhar em equipe e coordenar processos 

pedagógicos; 

 Habilidade de trabalhar de maneira independente e em um ambiente 

culturalmente diverso e inclusivo. 

 Habilidade e experiência de trabalho comprovado com movimentos sociais e 

articulações em redes. 

 

 3.3 Competências: 

 Conhecimento e domínio sobre os elementos da área de educação popular; 

 Conhecimento e domínio desejável sobre metodologias participativas e 

integrativas; 

 Manejo de Microsoft Office Word, Excel, Power Point e salas virtuais de 

trabalho.  

 

3.4 Experiência de trabalho: 

Experiência comprovada de, no mínimo, cinco (5) anos na área de educação popular 

(coordenação e elaboração de processos de formação pedagógica). 

 

4. Remuneração: Compatível com a função. 

5. Local de Trabalho: O/a candidato/a contratado/a atuará em formato home office. E 

conforme as necessidades, poderá viajar para as áreas de intervenção do projeto, às 

custas do Projeto.  
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6. Processo de Seleção e prazos:  

- O/a candidato/a interessado/a deverá enviar os documentos solicitados através do e-

mail edital@jubileusul.org.br com a seguinte indicação no Assunto: Edital 002 - 

Contratação Assessoria Pedagógica, até o dia 10 de maio de 2021, às 23h59 (Horário 

de Brasília). Os documentos à serem enviados estão descritos no item 7.  Propostas 

enviadas após esse prazo não serão apreciadas. 

A avaliação das propostas ocorrerá no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis. 

A publicação do resultado será realizada no dia 20 de maio de 2021, no site da 

CONTRATANTE. 

 

7. Documentos a serem enviados para a candidatura: 

a) O/a candidato/a interessado/a deverá enviar currículo atualizado. As 

devidas comprovações (diplomas) poderão ser solicitadas durante o 

processo; 

b) O/a candidato/a interessado/a deverá enviar uma carta de motivação, com 

o contato de duas referências para possível contato, se necessário.  

c) O/a candidato/a interessado/a poderá enviar comprovações de trabalho 

realizado em outras organizações que possam contribuir no processo de 

avaliação a critério do/a candidato/a (certificados, links, etc.).  

 

8. Critérios de desempate: 

- Gênero, preferencialmente mulheres; 

- Maior tempo de experiência atuando em projetos sociais;  

- Experiência e conhecimento com o trabalho da rede Jubileu Sul Brasil; 

- Proximidade com a temática de conflitos urbanos. 

 

São Paulo, 04 de Maio de 2021. 

 

Secretaria Executiva 

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil 
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