PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
JORNALISTA PARA ATUAR NOS PROJETOS DO INESC VOLTADOS PARA
A ÁREA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Data do Edital: 28/11/2016.
Prazo para candidatura: 22/11/2016 a 02/12/2016.
Local de trabalho: Brasília/Brasil.
Atuar como: Educomunicadora ou educomunicador.
Valor total da Consultoria: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais)
brutos pagos em 6 parcelas conforme entrega de produtos (ver quadro abaixo).
Prazo do contrato: 11 meses.
Início: Imediato.
Sobre o Inesc – Instituto de Estudos Socioeconômicos
O Inesc é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, não partidária e
com finalidade pública. Tem por missão: "Contribuir para o aprimoramento da
democracia representativa e participativa visando a garantia dos direitos humanos,
mediante a articulação e o fortalecimento da sociedade civil para influenciar os espaços
de governança nacional e internacional". Criado em 1979, o Inesc atua, em todos os
seus projetos, com duas principais linhas de ação: o fortalecimento da sociedade civil e
a ampliação da participação social em espaços de deliberação de políticas públicas.
Utiliza, em todas as suas publicações e intervenções sociais, o instrumental
orçamentário como eixo fundante do fortalecimento e da promoção da cidadania. Para
ampliar o impacto de suas propostas e ações, o Inesc atua em parceria com outras
organizações e coletivos sociais – nacionais e internacionais – e se posiciona
politicamente entre as organizações no campo democrático da Associação Brasileira de
Organizações Não Governamentais – Abong.
Em relação à infância e adolescência, o Inesc atua para assegurar e fortalecer a
efetivação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, e
trabalha contra eventuais tentativas de restrições e retrocessos. Também acompanha e
monitora projetos de lei e programas orçamentários, e capacita outros coletivos e
organizações que atuam neste tema.
O Inesc trabalha com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas desde
2009 e, por este trabalho, já ganhou o prêmio de 3º lugar na 9ª Bienal de Rádio do
México.
Ver projetos atuais do Inesc em: http://www.inesc.org.br/temas-de-atuacao/vamos-falarsobre-criancas-adolescentes-e-jovens
O presente Termo de Referência visa à contratação de serviços de educomunicação para
apoiar o Instituto de Estudos Socioeconômicos na execução das atividades de formação
em direitos humanos e cidadania.

I.
Objetivos da consultoria
•
Ser responsável pelo plano de comunicação do projeto Vozes da Cidadania;
•
Estabelecer diálogo permanente com a VEMSE – Vara de Execução das
Medidas Socioeducativas visando assegurar um trabalho plenamente em acordo com os
critérios jurídicos;
•
Desenvolver ação em equipe com um educomunicador, dois educadores
populares e assessoria do Inesc;
•
Acompanhar atividades externas de intercâmbio com outros grupos de
adolescentes.
II.
•

•
•
•
•
•
•

Plano de comunicação
Organização e atualização do mailling com dados de todas as organizações,
coletivos, instituições e pessoas físicas que tenham interesse no tema e público
com os quais trabalhamos.
Elaboração de matérias para o site da instituição com produção de informações
com agenda de oficinas e/ou eventos do projeto.
Comunicação dos envolvidos por meio de grupo fechado já existente no facebook.
Divulgação de conteúdos e eventos sobre medidas socioeducativas.
Apoio às ações de educomunicação.
Elaboração de Boletim eletrônico mensal sobre as atividades do projeto.
Elaboração de posts para o perfil institucional – facebook.

III.
Características do/a profissional
•
Conhecimento do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente);
•
Conhecimento do Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo);
•
Experiência comprovada em atuação com crianças e adolescentes em
cumprimento de MSE;
•
Experiência comprovada com direitos humanos e juventude;
•
Capacidade de trabalho em equipe.
IV.
Cronograma de pagamento
A consultoria será remunerada em seis parcelas de R$ 10.400,00 (dez mil e
quatrocentos centos reais), conforme seguinte cronograma de desembolso:
Produtos
Assinatura do contrato
Relatório 1
Relatório 2
Relatório 3
Relatório 4
Relatório 5

Meses
1
X

3

5

7

9

11

X
X
X
X
X

Observação: os relatórios deverão conter a descrição das atividades realizadas no
período de referência, devendo conter anexos, quando for o caso (boletins, fotografias,
resultados de pesquisas, entre outros).
V.
Cronograma do Edital
•
Recebimento dos currículos até 02 de dezembro de 2016 no endereço
inesc@inesc.org.br.
•
Seleção de currículos para entrevista até 05 de dezembro de 2016.
•
Entrevistas para educomunicador/a: dia 06 de dezembro de 2016.
•
Divulgação do resultado: 09 de dezembro de 2016.

