INESC- INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 05/2016
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR (A) NA ÁREA DE DIREITOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EDUCAÇÃO
1. Área de atuação
O INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos seleciona educador (a) para atuar junto ao Coletivo da
Cidade, na Cidade Estrutural, para atuar na formação de crianças e adolescentes em direitos humanos.
2. Capacitação Técnica
Experiência com formação voltada para crianças, adolescentes e jovens.
Experiência com educação popular e educomunicação.
Experiência de trabalho em organizações da sociedade civil.
Conhecimento sobre direitos humanos, crianças e adolescentes, direito à cidade.
Recomendável formação, ou em processo de formação, em ciências humanas e sociais com preferência para
licenciaturas ou pedagogia.
3. Outros:
Moradores da Estrutural terão preferência.
É recomendável experiência em atuação no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
4. Atividades
1 Atuar na formação das crianças e adolescentes atendidas pelo Coletivo da Cidade.
2. Acompanhar cotidianamente o processo de implementação do Observatório da Criança e do Adolescente
(OCA) no Coletivo da Cidade, na Estrutural, Brasília.
3.Participar de todas as ações referentes ao OCA.
4 Registrar e Sistematizar as atividades de formação para futura publicação.
5. Participar de todos os planejamentos e reuniões referentes ao trabalho no Coletivo da Cidade
5. Duração do contrato
O contrato terá duração de 24 meses.
6. Inscrição
Os interessados deverão enviar a documentação acima (currículo e uma lauda relatando porque gostaria de ser
educador) para o e-mail inesc@inesc.org.br, com a seguinte indicação – Assunto: “Seleção de educadores na
área de direitos de crianças e adolescentes e educação”, até o dia 27 de janeiro de 2016.
7. Cronograma do processo seletivo
20/01/2016 – Publicação do Edital no site do Inesc e no diário oficial do DF.
27/01/2016 – Prazo para recebimento das propostas.
12/02/2016 – Prazo de análise das propostas por parte do Inesc e entrevistas.
15/02/2016 – Divulgação do resultado final comunicado por e-mail.

