Termo de referência para estagiário no Inesc:
projeto Adolescentes Protagonistas
Área de humanas
De preferência nas áreas de educação, arte, psicologia, direito, geografia e serviço social.

Critérios
•
•

Experiência ou afinidade com questões referentes aos direitos humanos de crianças e
adolescentes;
Conhecimento do pacote Office (excel, Word, Power point)

Justificativa
Tendo em vista a necessidade de se formar sujeitos cientes de seus direitos e compreendendo a
democracia e cidadania como condição para a conquista dos direitos humanos, o Inesc desenvolve o
projeto Adolescentes Protagonistas.
Sabe-se, por dados oficiais, que o Distrito Federal é um dos territórios com maior desigualdade do
Brasil. Contrastando regiões administrativas com renda per capita altíssima, com outras cuja renda
rivaliza com as mais baixas do país. Por exemplo, das maiores cidades brasileiras, Brasília, apesar de
ser a mais nova e moderna, é a única que ainda coloca seus resíduos sólidos em lixão, que fica na
Vila Estrutural, local de incidência do projeto, cuja população local vive da catação de resíduos
sólidos, alguns organizados em cooperativas.
Os índices de violência da região também figuram entre os mais altos do Brasil, especialmente, na
região do entorno (cidades pertencentes ao Estado de Goiás, que ficam nas cercanias de Brasília e,
cuja população economicamente ativa em grande maioria trabalha no Distrito Federal), onde está
situado o Quilombo Mesquita, comunidade pertencente à Cidade Ocidental/GO.
Portanto, o projeto Adolescentes Protagonistas centra-se nos direitos humanos de adolescentes e
jovens que vivem em situação de desigualdade social, inseridos em contextos de muita precariedade
e violência.
A iniciativa envolve em cinco escolas públicas, todas em situação de violência e em contexto de baixo
acesso a políticas públicas. Entre as escolas uma pertence à Unidade de Internação de Santa Maria –
UISM, destinada a adolescentes em conflito com a lei. A outra é uma escola quilombola, situada em
Mesquita, próxima a Brasília.

Objetivo
Contribuir para a realização do projeto Adolescentes Protagonistas com as seguintes atribuições:
• Contribuir para a discussão política, elaboração e realização de oficinas;
• Mobilizar escolas e adolescentes para a participação nas atividades;
• Auxiliar na realização de eventos do projeto;
• Colaborar com a organização do projeto (arquivos, informações, inscrições e autorizações).

Valor:
Salário mínimo e vale transporte.

Cronograma da seleção
• Do dia 10 a 15 de junho, recebimento de currículos
• Do dia 15 a 17 análise e seleção de currículos para entrevista
• Dia de 20 a 22 de junho, entrevista com os selecionados
Enviar currículos para inesc@inesc.org.br até dia 15/06/2016.

