
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 003/2021

EDITAL SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA - ESTÁGIO NO CENTRO
DE FORMAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA

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 dos/as interessados/as, que realizará seleção
para contratação de Estagiário/a do Centro de Formação da Ação Educativa:

1. Sobre o Centro de Formação:
O Centro de Formação: Educação Popular, Cultura e Direitos Humanos é uma iniciativa que
visa oferecer uma programação anual de atividades formativas como parte de uma
estratégia institucional de resistência aos retrocessos no campo dos direitos e da ordem
democrática que se intensificaram no Brasil a partir de 2016.

Com base na ampla experiência acumulada da instituição em educação de jovens e
adultos, educação popular para os direitos humanos e na construção de metodologias
participativas, a Ação Educativa passou a oferecer a partir de 2018 uma programação anual
regular de cursos, oficinas e rodas de conversa, desenvolvida em aliança com várias
universidades, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, coletivos e ativistas,
parceiros na afirmação da importância dos direitos humanos no país.

O Centro de Formação representa uma iniciativa de anúncio, pesquisa e experimentação de
novas possibilidades de educação popular, que considerem a integralidade dos sujeitos e
dos direitos humanos. Desde 2020, o projeto tem realizado formações remotas e à
distância, experimentando e construindo metodologias para este formato.

2. Atribuições do cargo:
Colaborar e apoiar o Centro de Formação em suas atividades, em especial as atividades
formativas, de comunicação, de atendimento a alunos e alunas e mobilização de cursos.

3. Perfil:
Esperam-se as seguintes qualificações e habilidades desejáveis para o cargo:

● Estar cursando 2º ou 3º ano da graduação em cursos de Educomunicação ou cursos
correlatos.

● É um diferencial a aproximação com temas de direitos humanos.
● É um diferencial ter aproximação com metodologias de formação e educação

popular.
● Ter conhecimento em Pacote Office.

4. Descrição da função:
● Apoiar a realização dos cursos do Centro de Formação (gerenciamento de

inscrições e contato com alunos e alunas);
● Apoiar as atividades formativas (atualmente no modelo remoto e presenciais

futuramente);
● Apoiar as atividades de comunicação do Centro de Formação;



● Apoiar reuniões de equipe, com educadores/as e parceiros/as;
● Apoiar as articulações do projeto, em conjunto com a assessoria.

5. Remuneração e local de desempenho do cargo:
● O cargo será desempenhado em São Paulo/SP junto ao escritório da Ação

Educativa (temporariamente em trabalho remoto).
● A contratação será em regime contrato de Estágio, com Bolsa Auxílio de

R$1.350,00, VT, VA ou VR e seguro de vida.
● Ter disponibilidade de estagiar por 30 horas semanais.

6. Processo seletivo:
O processo de seleção será realizado pela coordenação, pela assessoria do Centro de
Formação e pela área de Recursos Humanos da Ação Educativa. Será dada preferência a
pessoas negras e LGBTQIA+. A seleção será dividida em três partes:

● Fase 1) Preenchimento de formulário/questionário (aqui) até 30/07.
● Fase 2) Após análise das respostas, solicitaremos a alguns candidatos/as Currículo

e Carta de Apresentação (início de agosto);
● Fase 3) Entrevista (segunda quinzena de agosto);
● Fase 4) Divulgação do resultado.

https://aeduc.typeform.com/to/rIptqu27

