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Empodera – Transformação Social Pelo Esporte 
 

Processo seletivo 
 

Facilitadora 
 

 
A Empodera está a procura de uma profissional dinâmica, comunicativa e motivada para trabalhar com empoderamento de 
meninas adolescentes visando a garantia de seus direitos. A facilitadora será responsável pelo desenvolvimento direto das 
atividades dos programas e projetos da Empodera com meninas adolescentes, mediando debates e processos educativos 
que visam o desenvolvimento de habilidades fundamentais para o empoderamento de meninas. Desse modo, ela irá 
planejar e conduzir oficinas temáticas com adolescentes participantes de organizações parceiras, localizadas em áreas de 
vulnerabilidade social no município do Rio de Janeiro. Uma de suas principais atribuições será oferecer suporte técnico para 
profissionais de organizações de esporte para o desenvolvimento durante a realização das oficinas, treinamentos e visitas 
técnicas, tendo por objetivo o fortalecimento dessas organizações em direção de uma sociedade mais justa e equânime.  
 
 
Quem somos 
  
Fundada em 2017, a Empodera – Transformação Social pelo Esporte é uma associação civil sem fins lucrativos com base no 
Rio de Janeiro e atuação nacional, que utiliza o esporte e jogos lúdicos como ferramenta para que meninas adolescentes 
em situação de vulnerabilidade exerçam seu pleno potencial e direitos. As ações da organização são focadas em promover 
a redução dos estereótipos nocivos e da violência baseados no gênero.  
 
A Empodera trabalha com o desenvolvimento e execução de metodologias esportivas, treinamentos e suporte técnico de 
organizações em prol de uma sociedade mais justa e equânime onde meninas e mulheres estejam livres de qualquer 
barreira que as impeça de exercerem seu pleno potencial e seus direitos.  
 
 
Principais responsabilidades 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS  (70%) 

 Planejamento e aplicação de oficinas temáticas com meninas adolescentes, em comunidades em situação de 

vulnerabilidade social situadas no município do Rio de Janeiro. As oficinas terão como temas: autoestima e 

liderança, gênero e estereótipos de gênero, direitos das mulheres, violência baseada no gênero, saude e direitos 

sexuais e reprodutivos, empoderamento econômico de mulheres, dentre outros. 

 Suporte técnico para profissionais de organizações parcerias sobre aplicação de oficinas temáticas 

 Participação em reuniões de equipe 

 

PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E OFICINAS (10%) 

 Apoio ao planejamento e desenvolvimento de treinamentos sobre espaços seguros e inclusivos para meninas no 

esporte, aplicados para profissionais de organizações de esporte para o desenvolvimento 

 Planejamento e aplicação de atividades em oficinas de liderança e de digital storytelling para meninas adolescentes 

 Suporte às participantes durante a realização de oficinas 

 Participação em treinamentos internos e externos sobre temas relacionados aos programas desenvolvidos pela 

organização (violência baseada no gênero, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, empoderamento econômico de 

mulheres, políticas de proteção infantil, dentre outros.). 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (10%) 

 Manter atualizado o registro de frequência das participantes 

 Coletar, registrar e sistematizar informações e observações realizadas durante a execução das atividades 

 Aplicar questionários de linha de base, questionários finais e questionários de avaliação com as beneficiárias dos 

programas da organização 

 Inserir os dados na plataforma digital de coleta de dados do programa (plataforma Salesforce) 

 Elaborar relatórios narrativos. 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES (10%) 

 Possibilidade de realização de atividades em eventos com organizações parceiras (Jogos Escolares da Juventude, 

eventos esportivos, congressos e seminários sobre gênero e direitos das mulheres)  

 Apoio para a elaboração de guias e materiais didáticos 

 Suporte à aplicação da política de proteção infantil da Empodera 

 Suporte a outras atividades pontuais. 

 

FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E HABILIDADES NECESSÁRIAS 

Formação: Gradução em áreas relevantes aos programas da organização, como Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, e 

áreas afins. 

Conhecimentos e experiência: 

 Experiência com facilitação de atividades em oficinas com adolescentes 

 Experiência com aplicação de treinamentos e workshops com adultos (desejável) 

 Conhecimentos sobre estudos de gênero e sexualidade (altamente desejável) 

 Facilidade para conduzir debates com diversos públicos 

 Experiência em projetos sociais (altamente desejável) 

 Experiência e/ou facilidade para a elaboração de relatórios narrativos 

 

Habilidades 

 Boa comunicação e didática 

 Domínio do pacote Office 

 Senso de organização, iniciativa, dinamismo e criatividade 

 Bom relacionamento interpessoal e facilidade para trabalhar em equipe 

 Capacidade para e receber feedbacks 

 Flexibilidade e disposição para trabalhar e liderar em/com contextos adversos 
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Idiomas 

 Inglês e/ou espanhol (desejável) 

 

Contratação 

Modalidade: CLT 

Carga horária: 20 a 30 horas semanais 

Remuneração: a combinar 

Benefícios: Vale-transporte e auxílio refeição. 

Início: fevereiro 2019. 

Candidatura 

Enviar breve apresentação no corpo do e-mail e currículo em anexo para vagas@empodera.org.br até 31/01/2019.  

 

mailto:vagas@empodera.org.br

