
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2020 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE EDUCADOR/A E ARTICULADOR/A DA ÁREA DE JUVENTUDE 
 

A Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, entidade privada sem fins 
lucrativos inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 
00.134.362/0001-75, com sede na Rua General Jardim, 660, CEP 01223-010, São Paulo-SP, torna 
público, para o conhecimento do(as) interessados(as), que realizará seleção de 1 educador/a e 
articulador/a da área de Juventude para atuar no Projeto MAPs Brasil – Parceria Multiatores 
para a inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade no Brasil. 
 
1. Sobre o projeto: 
O objetivo do projeto é o enfrentamento das desigualdades sociais, de gênero e raça no mundo 
do trabalho. O projeto se baseia na construção e sistematização de conhecimentos sobre o 
tema, na articulação entre diferentes atores da sociedade civil e dos setores público e privado e 
na participação de jovens para a construção de agendas para melhorar a inserção de jovens 
mulheres no trabalho. 
 
2. Descrição do cargo: 

 Conduzir a formação de oito jovens mulheres sobre direitos, mundo do trabalho, 
juventude, gênero e raça; 

 Elaborar materiais pedagógicos necessários à formação; 

 Acompanhar contratação de fornecedores e prestação de contas de atividades de 
formação; 

 Elaborar e implementar atividades de multiplicação, com as jovens formadas, em 
escolas e outros espaços; 

 Assessorar a coordenação em outras atividades do projeto. 
 
3. Perfil: 

 Formação superior em ciências humanas; 

 Experiência de pelo menos cinco anos com educação; 

 Conhecimentos sobre educação popular; 

 Conhecimentos sobre juventude e mundo do trabalho; 

 Afinidade com a temática de gênero e raça; 

 Defesa dos direitos humanos. 
 

4. Condições de contratação: 

 Carga horária semanal: 30 horas; 

 Salário: R$ 3.766,21; 

 Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação e Assistência Médica. Assistência 
odontológica (opcional); 

 Forma de contratação: CLT por prazo determinado (18 meses); 

 Serão valorizadas candidaturas de mulheres negras e/ou trans. 
 

5. Cronograma de seleção: 
Os/as interessado/as deverão preencher um formulário (acesse aqui) até 15/03/2020. 

https://aeduc.typeform.com/to/eoh71H

