
 

1 

 
 

INESC – Processo Seletivo para Contratação de Profissional 

de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização 

(PMAS) 
 

Brasília, 09 de janeiro de 2019. 

 

Local: Brasília/Brasil 

Carga horária: 40 horas semanais. 

Salário: Salário e benefícios sociais compatíveis com o cargo.  

Prazo do contrato: contrato CLT por tempo determinado, de um ano. 

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 à 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 torno de dois 

eixos centrais: o fortalecimento da sociedade civil e a ampliação da participação social 

em espaços de deliberação de políticas públicas. Em suas publicações e intervenções 

sociais utiliza 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. 

 

 

Sobre a atividade de PMAS 

O Inesc vem buscando aperfeiçoar seu sistema de Planejamento, Monitoramento, 

Avaliação e Sistematização (PMAS). Para tal, precisa do apoio de profissional com 

experiência na área. 

 

 

Atividades 

• Desenvolver e implementar a estratégia de PMAS do Inesc, incluindo projetos da 

União Europeia. 

• Trabalhar em parceria com o Colegiado de Gestão e a Coordenação da Assessoria 

para integrar os resultados esperados dos diferentes projetos executados pelo Inesc 

e a estratégia geral de PMAS. 

• Apoiar e supervisionar o sistema de coleta de dados e de produção de informações 

dos projetos executados pelo Inesc. 

• Monitorar a execução do Quadrienal do Inesc. 

• Contribuir para desenvolver experiências e comunidades de aprendizagem. 

• Participar da organização das reuniões de planejamento do Inesc. 

• Sistematizar informações e elaborar relatórios – de projetos e institucional. 

http://www.abong.org.br/
http://www.abong.org.br/
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• Acompanhar os debates da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação 

(RBMA). 

• Participar da elaboração de propostas para captação de recursos. 

• Participar de eventos. 

 

 

Pré-requisitos 

• Formação superior, desejável mestrado/doutorado em áreas afins. 

• Pelo menos três anos de experiência em PMAS de programas e projetos 

relacionados com direitos humanos. 

• Experiência com métodos participativos. 

• Domínio do Office, principalmente: Word, Excel e Power Point. 

• Conhecimento de design e uso de banco de dados, processamento e análise de 

dados. 

• Capacidade de produção de texto. 

• Disponibilidade para viagens.  

• Capacidade de trabalhar em equipe. 

• É recomendado conhecimento de inglês e espanhol. 

 

 

Participação no processo seletivo 

Os/as interessados/as deverão enviar para o e-mail inesc@inesc.org.br com os 

seguintes documentos: 

1. Carta de apresentação destacando competências e habilidades relacionadas com o 

presente termo de referência. Incluir duas referências profissionais (nome, 

instituição, cargo, e-mail e telefone). 

2. Curriculum Vitae. 

3. Texto de até uma página (Times New Roman, 12, espaçamento simples) em 

português sobre a importância do PMAS na progressiva realização de direitos 

humanos. 

 

Indique no assunto do e-mail: INESC – Processo Seletivo para Contratação de 

Profissional de PMAS. 

 

O prazo para o envio desta candidatura é 29 de janeiro de 2019. Candidaturas 

enviadas após esta data e/ou com documentação incompleta não serão aceitas no 

processo. 

 

Os resultados da seleção de candidatos para a etapa de entrevistas e as datas das 

entrevistas serão publicados no site do Inesc na quinta-feira 31 de janeiro de 2019. 

As entrevistas dos/as candidatos/as pré-selecionados/as serão realizadas entre os 

dias 01 e 07 de fevereiro de 2019. O resultado final será publicado no site do Inesc 

até 11 de fevereiro de 2019. 

 

Todas as informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste edital. Não serão 

oferecidas informações adicionais por e-mail ou telefone. 

mailto:inesc@inesc.org.br

