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EDITAL DE CONTRATAÇÃO 

 
GENERALIDADES 

Posição: Responsável por atividades com grupos de mulheres, formação de gênero, 

organização e incidência política em âmbito rural, dos projetos: “Educação para a Liberdade: a 

incidência de mulheres camponesas, organizadas em grupos, nas escolas das (os) suas (seus) 

filhas (os) ” & “Plataforma Educação Marco Zero”. 

Locais de trabalho:  

Fortaleza (escritório do ESPLAR), Quixeramobim (escritório do projeto) & Crateús (base de 

apoio) e para 20 municípios da Mesorregião dos Sertões Cearenses. 

 

Tipo de Contrato: CLT  

Inscrições até: 05 a 20 de junho de 2017 
Análise dos currículos: 21 a 23 de junho de 2017 
Divulgação dos currículos selecionados para entrevistas: 26 de junho de 2017 
Realização das entrevistas: 28 a 30 de junho de 2017 
Divulgação do Resultado: 04 de julho de 2017 
Início das atividades: 10 de julho de 2017 
 
 

CONTEXTO DE TRABALHO 

Organização: ESPLAR – Centro de Pesquisa e Assessoria 

O ESPLAR é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada no ano de 

1974, com sede no município de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A organização atua 

diretamente em municípios do semiárido cearense, desenvolvendo atividades voltadas para a 

agroecologia e o serviço da agricultura familiar, além de realizar trabalhos nas seguintes áreas 

temáticas: (i) Fortalecimento das organizações de trabalhadoras e trabalhadores rurais para 

incidência nas políticas públicas de interesse da agricultura familiar; (ii) Promoção da igualdade 

de gênero, com enfoque feminista, de classe e de combate à discriminação de raça e de etnia; 

(iii) Justiça ambiental e qualidade de vida, a partir do direito à terra, à água e à biodiversidade; 

(iv) Desenvolvimento de sistemas agroecológicos; (v) Processamento e comercialização da 

produção agrícola na perspectiva da sócioeconomia solidária. 

Missão: Construir, compartilhadamente, um projeto de desenvolvimento solidário, 

ecologicamente sustentável e efetivador de direitos, com foco na agricultura familiar, 

fundamentado na agroecologia, na igualdade de gênero, no fortalecimento da autonomia dos 

movimentos sociais, na soberania e segurança alimentar e nutricional e contra a discriminação 

de raça, etnia e geração. 

Princípios, Valores e Crenças: (i) Compartilhamento ético com estímulo à autonomia e à 

transparência, da prática da solidariedade, da promoção da justiça e igualdade de direitos, da 

busca da sustentabilidade e da valorização da vida; (ii) Compromisso e responsabilidade com a 

democracia, com a socialização das oportunidades e a transformação da sociedade, que gere 

a efetivação dos direitos humanos, o respeito ao meio ambiente e as diferenças entre as 

pessoas e o bem-estar individual e coletivo; (iii) Aposta na mobilização social para a construção 

da agroecologia como modo de vida, para soberania alimentar e para a igualdade de gênero, a 

partir do empoderamento das mulheres, enfrentando as discriminações de raça, etnia e 

geração. 

Organização: Associação We Word Brasil 

A Fundação WeWorld Onlus é uma Organização Não Governamental independente, não 

confessional e não partidária, de cooperação internacional para o desenvolvimento. Com sede 

central na Itália, realiza projetos de desenvolvimento integrado, escolhendo como campo de 
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atuação as regiões com elevadas taxas de pobreza. Opera em diferentes setores 

simultaneamente, visando a criação de bases sólidas para o desenvolvimento real e duradouro 

das comunidades. Trabalha no Brasil desde 2008 conseguindo em 2014 a aprovação do 

Ministério da Justiça para a abertura de uma filial. Atua no Brasil através de uma associação 

brasileira chamada WeWorld Brasil. 

Presente em 07 países do mundo (03 na África, 03 na Ásia e 01 na América Latina), além da 

atuação na Itália, a Fundação assume como preocupações de fundo: a defesa e garantia dos 

direitos das crianças e o enfrentamento à toda e qualquer forma de violência contra a 

mulher. Solidariedade, Compromisso e Respeito dos Direitos Humanos são ideias-força que 

guiam a presença e a atuação da Fundação We World Itália na busca da dissolução daquelas 

preocupações.  

 

 OBJETO EM FOCO 

 

Sujeitos institucionais 

 ESPLAR
1
: organização financiada e protagonista da ação. 

 We World Brasil
2
: organização financiadora e parceira nas definições estratégicas e 

táticas. 

Projetos 

Título: “Educação para a Liberdade: a incidência de mulheres camponesas, organizadas 

em grupos, nas escolas das (os) suas (seus) filhas (os):  ” & “Plataforma Educação Marco 

Zero – A questão do gênero e da educação emancipatória para uma nova política pública 

da educação no Ceará”. 

 Setores/Temas: Gênero e Agroecologia; Garantia dos direitos humanos das mulheres; 
Cidadania das mulheres; Enfrentamento da violência contra a mulher; Políticas 
públicas (locais, regionais, estaduais e federais); Educação Contextualizada.  

 Período de execução:  

 “Educação para a Liberdade: a incidência de mulheres camponesas, organizadas em 
grupos, nas escolas das (os) suas (seus) filhas (os) – julho de 2017 a abril de 2020. 

 “Plataforma Educação Marco Zero - Julho/2017 a março/2021. 

 Objetivo geral: “Contribuir com a mitigação das desigualdades socioeconômicas e 
socioambientais com maior impacto na vida de mulheres e de crianças no semiárido do 
Estado do Ceará” & “Contribuir para o fortalecimento da sociedade civil organizada, 
para o melhoramento e a qualificação do sistema educacional como política pública 
prioritária”. 

 Objetivo específico: “Fomentar o acesso e o exercício de direitos no campo da prática 
da cidadania, da educação de qualidade e da alimentação saudável”. 

 Beneficiárias finais: o Projeto Educação para a Liberdade tem como beneficiárias 180 
mulheres no âmbito de 13 grupos, em 13 comunidades rurais nos municípios de 
Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Tamboril. No Projeto Plataforma Educação Marco 
Zero as beneficiárias serão 30 grupos de mulheres de 20 municípios em âmbito rural. 

Foco 

 Análise do grau de alcance de resultados e objetivo específico. 

 Assessoria técnica para grupos de mulheres. 
 Corresponsável pelas atividades ligadas à temática de gênero e direito das mulheres 

introduzida como política educacional assumida e legislada. 
 

                                                             
1
 : Rua Princesa Isabel, 1968 – Benfica – Fortaleza/CE / : (85) 3252 2410 

2
 : Rua Floriano Peixoto, 1608 A – Altos – José Bonifácio – Fortaleza/CE / : (85) 3034 3670 



 

3 
 

 

Produto 

 Execução das atividades pertinentes aos projetos. 

 Monitoramento das atividades e organização das fontes e meios de verificação. 

 Sistematização de relatórios das ações realizadas. 
 

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS 

Execução de atividades dos projetos 

 Realizar ações de elaboração e execução de atividades referentes à temática de 
gênero, em especial as atividades ligadas aos grupos de mulheres. 

 Atuar como facilitadora em atividades coletivas, nos temas pertinentes aos projetos. 

 Manter comunicação e articulação com os órgãos e instituições parceiras envolvidos 
nos projetos. 

 Acompanhar e monitorar os resultados esperados e as atividades do resultado. 

 Manter relações institucionais com as/os representantes dos Municípios envolvidos no 
projeto, com parceiros/corequerentes e demais atores envolvidos/as. 

 Seguir cronograma compartilhado com as atividades do Projeto Educação para a 
Liberdade e Plataforma Educação Marco Zero. 

 Monitorar as atividades e os resultados dos projetos, utilizando as ferramentas 
específicas fornecidas pela We World e elaboração de relatórios de atividades. 
 

EXIGÊNCIAS 

Qualificação e experiência 

 Curso superior completo. 

 Experiência profissional em abordagem de gênero, políticas públicas para mulheres, 
fortalecimento, organização de grupos de mulheres, em âmbito rural. 

 Conhecimentos no campo da agroecologia, gênero na perspectiva feminista e 
educação contextualizada. 

 Conhecimento em métodos e metodologias participativas de construção do 
conhecimento popular. 

 Capacidade de planejar e facilitar oficinas, encontros, cursos e seminários. 

 Preferencialmente ter experiência em assessoria técnica e implementação de políticas 
públicas para a agricultura familiar. 

 Habilidade operacional em sistemas de informática (Windows, Microsoft Office e 
ferramentas de internet). 

Competências pessoais 

 Fortes habilidades didático-pedagógicas com mulheres. 

 Forte capacidade de trabalhar em grupos diversos, tais como: (i) grupos de 
beneficiárias; (ii) equipes institucionais; (iii) parceiros institucionais; e (iv) atores 
políticos. 

 Forte capacidade de mobilização, informação e articulação. 

 Dinamicidade e flexibilidade de organização. 

 Forte capacidade de mediação. 

 
Responsabilidades principais 

 Realizar atividades de mobilização, articulação, informação e formação. 

 Elaboração de relatórios. 

 Realizar o monitoramento dos resultados e do objetivo específico a ser atingido pela 
ação. 

 Participar de reuniões de planejamento e de trabalho com a equipe dos projetos. 

 Participar das atividades relacionadas ao Projeto Plataforma Marco “0”. 
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Requisitos para a função 

 Possuir preferencialmente habilitação categoria “B” e experiência com direção 
defensiva em rodovias e estradas carroçáveis. 

 Disponibilidade para deslocamentos rotineiros na cidade de Fortaleza e para viagens 
ao interior do Estado. 

 A pessoa a ser contratada deverá ser do sexo feminino ou transgêneras. 

 

COMO SE CANDIDATAR 

 Enviar currículo para e-mail: selecao022017@gmail.com 

Telefone para contato: (85) 3252 - 2410 
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