Processo seletivo de contratação de pessoa jurídica

EDUCADORE POPULAR COM EXPERIÊNCIA EM
MARKETING DIGITAL PARA ATUAR EM PROJETO DO
INESC E DO LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE
Data do Edital: 01/02/2021
Local de trabalho: Remoto
Atuar como: Educadore popular para oficinas de marketing digital.
Valor total da Consultoria: O valor da remuneração será comunicado às(aos)
selecionadas(os) para a segunda etapa do processo de seleção.
Prazo do contrato: A definir com a/o profissional
Início: fevereiro de 2021.

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
juventude o Inesc tem atuado desde sua criação na efetivação do Estatuto da
Criança e do Adolescente e há alguns anos faz formação em orçamento e direitos
para este público. Mais recentemente a instituição tem executado projeto com
jovens de periferias e jovens LGBTQIA+ na perspectiva do acesso ao direito,
principalmente ao trabalho digno.

SOBRE O LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE
O Levante Popular da Juventude é um movimento social que tem como objetivo
incentivar a luta de massas em busca da transformação estrutural da sociedade
brasileira, buscando enfrentar as desigualdades sociais hoje colocadas na realidade

da maioria dos jovens. A nossa proposta é organizar a juventude onde quer que ela
esteja e, principalmente, onde quer que existam demandas políticas e sociais.
Buscamos multiplicar grupos de jovens em diferentes territórios e setores sociais, a
partir da organização, agitação, mobilização e formação política em torno de
questões fundamentais para a transformação social e a defesa de seus direitos.
Atualmente o Levante organiza jovens universitários, secundaristas, das periferias e
do campo em 25 Estados e no Distrito Federal na construção de um Projeto Popular
para o Brasil, projeto que busca uma sociedade mais justa e igualitária e se
compromete com a soberania, solidariedade, desenvolvimento, sustentabilidade e
democracia popular.

SOBRE O PROJETO
O Projeto “Lacre!: abrindo perspectivas para a inclusão econômica e social”, é
uma parceria entre o Inesc e o Levante Popular da Juventude iniciada em 2019, com
o objetivo principal de fortalecer capacidades técnicas de pessoas LGBTQIA+ que
atuam na área cultural de comunidades periféricas do Distrito Federal na
perspectiva de inclusão econômica e social, para a formação de pessoas LGBTQIA+
em noções básicas de profissões da cultura e na formação educacional a partir de
seminários. Nesse sentido, o projeto já formou 5 turmas, no primeiro ano as turmas
de Sonorização para Eventos, Iluminação para Eventos e Fotografia para Eventos, e,
no segundo ano do projeto, as turmas de Produção Cultural e de Arte Digital. Nesse
sentido, as formações do projeto se dão a partir da realização de um acolhimento, de
oficinas teóricas e atividades práticas, na realização de saraus e de um seminário. O
presente Termo de Referência visa à contratação de serviços de educador para
apoiar o Instituto de Estudos Socioeconômicos e o Levante na execução das
atividades de formação em Marketing Digital para a turma de 2021.

I- OBJETIVOS DA CONSULTORIA
• Desenvolver um plano de aula para a formação remota em Marketing Digital
para 30 alunos do Projeto;
• Realizar 05 oficinas em Marketing Digital com a duração de cerca de 04 horas
cada;
• Contribuir com o desenvolvimento do sarau a ser realizado pela turma (aulas
práticas);
• Estabelecer diálogo sistemático junto às organizações promotoras do projeto,
participando das reuniões quando necessário;
• Estabelecer diálogo sistemático junto aos partícipes do projeto;
• Elaborar um relatório sobre execução das atividades realizadas.

II- CARACTERÍSTICAS DA/O PROFISSIONAL
•
•
•
•

Ser LGBTQIA+ e de periferia do DF ou entorno;
Ter conhecimento em Marketing Digital;
Experiência de trabalho em Marketing Digital;
Experiência de trabalho junto a organizações da sociedade civil e movimento
sociais (desejável);
• Inserção Política e Cultural na vida da cidade
• Capacidade de trabalho em equipe.

III- DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo a primeira na contratação da
educadora/ do educador e a segunda na entrega do relatório, ambos mediante
entrega de Nota Fiscal.

IV- PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
As/os interessades deverão enviar um e-mail para inesc@inesc.org.br com o assunto
“Seleção Lacre Marketing Digital”, com os seguintes documentos:
• Currículo;
• Carta de apresentação.

V- CRONOGRAMA DO EDITAL
Lançamento edital: 01 de janeiro de 2021
Data limite para entrega dos currículos: 08 de fevereiro de 2021
Análise: 09 a 11 de fevereiro de 2021
Resultado da análise de currículos: 12 de fevereiro de 2021
Entrevistas: 16 de fevereiro de 2021
Resultado final: 18 de fevereiro de 2021
Contratação e Planejamento: 22 a 26 de fevereiro de 2021

