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Edital de contratação de consultoria - Educador/a e articulador/a 

local 

  

Data de publicação do edital: 12/11/2020 

Prazo para envio das candidaturas: 26/11/2020 

Local: São Paulo (inicialmente teletrabalho) 

Início: 18/01/2021 

__ 

  

1) Sobre o IDDD 

O IDDD – Instituto de Defesa do Direito de Defesa é uma organização da 

sociedade civil, criada em 2000, que trabalha pela defesa do direito de defesa e 

pela construção de um sistema de Justiça mais democrático e igualitário. A 

organização conta com mais de 300 advogados/as associados/as em todo o país. 

O IDDD acredita que o empoderamento jurídico de pessoas afetadas por 

violações de direitos é fundamental para catalisar transformações sociais 

sistêmicas.  Essa construção deve se dar a partir de metodologias participativas 

e educação popular que propiciem encontros e trocas de experiências. 

 

2) Sobre a consultoria   

O IDDD busca um/a consultor/a para atuar como educador/a e como 

articulador/a local.  

Serão, também, consideradas candidaturas compostas por uma dupla, de modo 

que os/as contratados/as atuem de forma coordenada e colaborativa. 
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O conjunto das atividades da consultoria será executado em duas fases: a fase 1 

tem como objetivo estruturar a formação dos/as advogados e advogadas 

associados/as do IDDD nas ferramentas relativas ao empoderamento jurídico, 

pedagogia freiriana, relações raciais e questões de gênero no Brasil; a fase 2 tem 

como objetivo estruturar as duas formações de empoderamento legal sobre 

assuntos relevantes à comunidade, com foco prioritário em temas relacionados 

à justiça criminal e questões de gênero. Os encontros serão realizados com 

lideranças femininas e defensores/as e advogados/as populares, 

respectivamente. Essa fase do projeto contempla articulação com organizações e 

coletivos parceiros nos territórios.    

Os temas a serem discutidos nas formações ficarão a cargo de convidados/as e 

advogados/as associados/as ao IDDD, não sendo necessário ao(s/às) 

consultor(es/as) o domínio de tais assuntos. O(s/as) Consultor(es/as) terá como 

desafio estruturar e conduzir encontros em formato EAD e presenciais com 

diferentes públicos, entre os quais: equipe executiva do IDDD, advogados/as 

associados/as ao IDDD, lideranças comunitárias femininas e defensores/as e 

advogados/as populares. 

O IDDD adota políticas afirmativas e valoriza a diversidade e pluralidade em 

nossa equipe em todas as suas dimensões; por isso, estimulamos 

candidaturas de pessoas com perfis, origens, formações e experiências 

múltiplas. 

 

3) Sobre o perfil  

Responsabilidades, carga horária, vigência do contrato, remuneração, tipo de 

contratação e qualificação:  

● Estruturação do cronograma de atividades; 

● Estruturação de metodologia para os encontros à distância e presenciais; 

● Desenvolvimento de material de apoio para os encontros; 

● Mapeamento e indicação de convidados/as especialistas nos temas para 

participar dos encontros; 

● Condução e participação nos encontros; 

● Participação em reuniões com a equipe de projeto do IDDD; 
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● Contato direto com os/as convidados/as antes de cada atividade a ser 

desenvolvida para alinhar o conteúdo a ser compartilhado com as 

metodologias participativas; 

● Mapeamento de organizações e coletivos para construção da formação e 

identificação de lideranças comunitárias e advogados/as populares, 

defensores/as populares e defensores/as de direitos humanos (fase 2);   

● Mapeamento, identificação e aproximação com lideranças comunitárias 

femininas (fase 2; 

● Mapeamento, identificação e aproximação com advogados/as populares, 

defensores/as populares e defensores/as de direitos humanos com 

atuação nos territórios (fase 2); 

● Reuniões preparatórias com o grupo identificado para convite, 

levantamento de interesse, planejamento dos encontros, identificação de 

temas e questões relevantes para o grupo (fase 2); 

● Registros das atividades; 

● Coleta e sistematização de impressões dos/as participantes; 

● Apresentação de relatório final de avaliação por tema. 

 

Dedicação: 500 horas no total 

Vigência: 12 meses 

Valor do contrato: R$ 40.000 

Natureza do Serviço: Consultoria – Pessoa Jurídica 

Disponibilidade: a partir de 18/01/2021. Inicialmente em modalidade de 

teletrabalho. Após, presencial em São Paulo, até dezembro de 2021. 
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Qualificação desejada: 

• Experiência em: 

o Metodologias participativas (online e presencial); 

o Coordenação de formações; 

o Educação popular; 

o Articulação e mobilização com lideranças comunitárias, advogados/as 

populares e defensores/as de direitos humanos em territórios periféricos 

de São Paulo; 

• Afinidade e proximidade com temas de direitos humanos; 

• Organização; 

• Capacidade de cumprir prazos exíguos; 

• Capacidade de articulação e mediação; 

• Excelente capacidade de diálogo com grupos de diferentes perfis; 

• Boa expressão oral e escrita. 

  

3. PARA CONCORRER 

Os/as interessados/as devem enviar os seguintes documentos e informações até 

o dia 26/11/2020 para o e-mail rh@iddd.org.br com o assunto “consultoria 

formação participativa”; 

·       Curriculum vitae; 

·       Carta de apresentação e motivação de até 2 páginas; 

·   Indicação de duas pessoas que possam oferecer referências (nome, e-mail, 

telefone, instituição e cargo – se houver). 
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Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com 

documentação incompleta não serão aceitas no processo. 
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