
 

 

Inesc – Processo Seletivo para Contratação de Educador(a) Social 

Brasília, 27 de fevereiro de 2023. 

 

Local: Brasília-DF/Brasil, trabalho presencial. 

Carga horária: 40 horas semanais.  

Cargo: Educador(a) Social 

Salário: Salário e benefícios sociais compatíveis com o cargo. 

Contrato: CLT por tempo indeterminado, com período de experiência de 90 

dias. 

Início: Imediato. 

 

Sobre o Inesc – Instituto de Estudos Socioeconômicos  

O Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc, criado em 1979, é uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, não partidária e com 

finalidade pública. A ação do Inesc orienta-se para ampliar a participação social 

em espaços de deliberação de políticas públicas. Em suas intervenções utiliza 

a formação em orçamento público e direitos como eixo estruturante para o 

fortalecimento e promoção da cidadania. Para ampliar o impacto de suas 

ações, atua em estreita parceria com outras organizações, movimentos e 

coletivos sociais.  

Tem uma abordagem multitemática e articulada às demandas de sujeitos e 

populações vulneralizadas historicamente e à luta social por garantia de 

direitos: das populações indígenas, negras e quilombolas, dos movimentos do 

campo, da floresta, periféricos e das cidades, das mulheres, crianças, 

adolescentes e juventudes, e da comunidade LGBTQIAP+. O Inesc atua nas 

áreas: 1) orçamento e diretos; 2) direito à cidade; 3) raça, gênero e etnia; 4) 

outra política e democracia; 5) socioambiental e Amazônia; 6) agenda 

internacional; e 7) crianças, adolescentes e juventudes, sobre a qual se refere 

a presente seleção.  



Escopo da atuação  

O(a) Educador(a) Social desempenhará atividades de formação política/cidadã 

de grupos ou comunidades utilizando a metodologia Orçamento & Direitos 

desenvolvida pelo Inesc; acompanhará e/ou protagonizará o processo de 

formação de grupos ou comunidades; realizará atividades lúdicas/pedagógicas; 

contribuirá na elaboração de novos projetos e na elaboração de relatórios de 

atividades de projetos em curso; acompanhará e/ou coordenará reuniões com 

grupos ou comunidades; contribuirá na sistematização das atividades de 

formação para publicações; contribuirá no processo de avaliação das 

atividades executadas; participará de processos de planejamento do INESC; 

atenderá outras solicitações pertinentes a sua função. 

 

Requisitos da vaga 

• Experiência com trabalhos com adolescentes e juventudes periféricas 

e/ou quilombolas e/ou indígenas; 

• Experiência com educação popular e educomunicação; 

• Experiência de trabalho em organizações da sociedade civil e/ou 

comunidades; 

• Conhecimento em políticas públicas e direitos humanos; 

• Autonomia política e técnica para participar da execução do plano de 

trabalho; 

• Capacidade para realizar oficinas de formação com adolescentes e 

jovens; 

• Experiência de trabalho em equipe; 

• Ensino médio completo; 

• Morar no Distrito Federal e entorno. 

 

Observação: será dada preferência a candidaturas de pessoas negras e/ou 

periféricas e/ou LGBTQIAP+. Importante que esta informação, caso seja desejo 

da candidata(o) 

 

Participação no processo seletivo  

As pessoas interessadas deverão enviar e-mail para 

processoseletivo@inesc.org.br até o dia 12 de março de 2023 às 23:59 com 

os seguintes documentos: 

1. Curriculum Vitae 

mailto:processoseletivo@inesc.org.br


2. Carta de apresentação nos contando, em até 02 (duas) laudas, sobre 

sua trajetória pessoal, profissional e por que gostaria de trabalhar no 

Inesc. 

Indique no assunto do e-mail: Inesc – Seleção para Educador/a Social da 

área CAJ 

 

Cronograma do processo seletivo: 

• 27/02/23 a 12/03/23 – envio de currículo e carta de apresentação para 

participar do processo de seleção; 

o Obs: serão analisadas apenas as candidaturas que enviarem a 

documentação completa. 

• Até 20/03/2023 – publicação das candidaturas aprovadas com data e 

horários das entrevistas. 

o As entrevistas ocorrerão presencialmente na sede do Inesc.  

• Até 24/03/2023 – publicação do resultado final. 

Obs: Todas as pessoas que participarem do processo seletivo autorizam o 

Inesc a divulgar seu nome completo no site da organização, conforme 

estabelecido por esse cronograma. Os demais dados constantes do CV e 

na carta de apresentação serão protegidos conforme preconiza a Lei Geral 

de Proteção de Dados.  

 

 

 


