
EDITAL

Contratação de consultoria para o Projeto Grêmios e Coletivos Estudantis e
ações relacionadas com o projeto

Objetivo

Colaborar com a operação da política e das estratégias do Projeto Grêmios e Coletivos
Estudantis da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em suas vertentes interna e
externa, sob supervisão da assessoria de programa e políticas sociais e da coordenação
geral.

Pressupostos

▪ Trabalho remoto, pode ser de qualquer lugar do país ou do mundo, desde que fale
português fluente e esteja disponível em horário comercial, com agenda de trabalho
a combinar.

▪ Temos preferência por candidaturas de mulheres cis, mulheres trans, travestis,
pretas, pardas ou indígenas.

▪ O regime de contratação será como pessoa jurídica, necessário CNPJ.

É necessário

- ter disponibilidade para início imediato;
- ter disponibilidade para viagens;
- ter histórico de atuação no tema e/ou em educação.

É desejável

- integrar a Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação;
- ter experiência de trabalho com temáticas sociais, de preferência atuação em

organizações e/ou movimentos da sociedade civil organizada;
- ter atuação militante ou voluntária em projetos/iniciativas sociais, culturais e/ou

políticos;
- ter cursado toda ou parte da educação básica em escola pública;
- ter formação superior (concluída ou em curso) em áreas afins.
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Atribuições

▪ Acompanhar o desenvolvimento de ações do projeto;
▪ Coleta e sistematização de dados e informações;
▪ Elaboração, redação, edição, tradução de pesquisas e demais textos políticos e

técnicos, assim como de projetos e propostas de captação de recursos para o
projeto;

▪ Produção, participação, realização e sistematização de reuniões e eventos
relacionadas com o projeto, assim como suas respectivas atas e encaminhamentos;

▪ Colaboração para o desenvolvimento de formações e suas produções e
sistematizações, relacionadas ao projeto;

▪ Contato e relacionamento com parceiros e interlocutores do projeto, assim como
ações de mobilização;

▪ Realização de eventuais viagens e deslocamentos para atividades do projeto, assim
como representação eventual em reuniões, seminários e outras atividades;

▪ Elaboração de relatórios e documentos relacionados com o projeto;
▪ Apoio eventual à equipe administrativo-financeira nas suas atividades relacionadas

a pagamentos e prestações de contas do projeto.

Seleção
Será feita por meio de análise de currículo, redação, e entrevista nos dias 27 e
28/01/2022.

Valor do contrato
R$28.000,00, com condições de pagamento a serem combinadas.

Candidatura

Enviar currículo e carta de motivação para: contratacoes@campanhaeducacao.org.br,

com o assunto “CONSULTORIA - Grêmios e Coletivos Estudantis”

Prazo de envio: 23/01/2022, meia noite.

Não serão aceitos currículos enviados fora do prazo ou através de outros canais de

comunicação e/ou e-mail.
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