
EDITAL DE SELEÇÃO  
PARA O EIXO DE DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA E ACESSO À JUSTIÇA - 2020 

 
A Associação Redes de Desenvolvimento da Maré abre processo seletivo para as seguintes             
vagas de 2 Pesquisadoras, 2 Assistentes Sociais, 1 Psicóloga e 1 bolsista de serviço social,               
para compor equipe de 03 projetos (Maré de Direitos, Primeira Infância na Maré e Pesquisa               
sobre impacto da violência armada na Maré) do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso               
à Justiça. 
 
Para consolidar a política institucional de equidade de gênero e racial a Redes da Maré se                
compromete a garantir um processo de seleção que priorize a contratação de mulheres,             
pessoas negras, pessoas trans, pessoas que moram e atuam em territórios periféricos e na              
Maré, e que tenham experiência  em relações étnicos-raciais. 
  
1- Sobre a Redes da Maré: 
A Redes da Maré é uma organização social criada por moradores da Maré envolvidos OU               
oriundos de movimentos comunitários. Tem como objetivo maior elaborar ações para           
ampliação e consolidação das políticas públicas permanentes para a população, a partir da             
articulação com outros atores do território e da cidade. Com essa estratégia de atuação, a               
instituição busca desenvolver projetos a partir de quatro eixos de trabalho: (i) Arte, Cultura,              
Memórias e Identidades,(ii) Desenvolvimento Territorial, (iii)Direito à Segurança Pública e          
Acesso à Justiça e (iv)Educação. De modo articulado, as iniciativas implementadas nestes            
campos buscam a ampliação dos direitos dos moradores da Maré que, ao viverem na              
favela, sofrem historicamente diferentes formas de violações de direitos fundamentais. 
 
  
2- Sobre o trabalho do eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça: 
  
O Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça tem como objetivo que todos os                
moradores das 16 favelas que compõem a Maré, percebam e reconheçam a Segurança             
Pública e a justiça enquanto um direito. Para tanto, as ações desenvolvidas se organizam              
em quatro grandes áreas: [i] produção de conhecimento sobre às dinâmicas de violências             
na Maré, [ii] mobilização dos moradores; [iii] atendimento e acolhimento às vítimas de             
violências e [iv] incidência política.  
  
Historicamente, os moradores da Maré sofrem diferentes formas de violências e violações            
de direitos fundamentais. Os projetos desse Eixo, buscam superar o paradigma vigente na             
política de Segurança Pública e de Acesso à Justiça, fortalecendo e ampliando a garantia              
de direitos para a população da Maré. Acredita-se que esta realidade apenas será             
modificada com a mobilização dos próprios moradores e com a articulação institucional com             
órgãos governamentais e não governamentais que atuam nesta área. 
  
Saiba mais: 
https://www.redesdamare.org.br/br/eixos/3/direito-a-seguranca-publica-e-acesso-a-justica  
  
  
3- Sobre as vagas: 
  

https://www.redesdamare.org.br/br/eixos/3/direito-a-seguranca-publica-e-acesso-a-justica


3.1- Quadro de vagas: 
  
  
 
Primeira Infância nas favelas da Maré: Diagnóstico e enfrentamento às violências 
1 pesquisadora 
30 horas 
1 assistente social 
30 horas 
1 estagiária em serviço social 
20 horas 
1 psicóloga 
30 horas 
 
Maré de Direitos 
1 assistente social 
20 horas 
 
Violência armada e o impacto na vida das mulheres da Maré 
1 pesquisadora 
30 horas 
  
  
3.2- Detalhes da vaga 
  
  
3.2.1- Primeira Infância nas favelas da Maré: Diagnóstico e enfrentamento às violências 
O projeto tem como objetivo monitorar as principais violências e violações de direitos a que 
estão submetidas às crianças na 1a infância e sua família. além disso, o projeto propõe a 
identificação e acompanhamento psicossocial de famílias com crianças na 1a infância em 
extrema vulnerabilidade nas favelas da Maré. O projeto é composto por um diagnóstico com 
dados quantitativos e qualitativos sobre a 1a infância da Maré, acompanhamento 
psicossocial às famílias e ações de incidência política. 
  
3.2.1.1 - Pesquisadora 
Carga horária: 30h 
  

- Requisitos obrigatórios 
Ter formação na área das ciências humanas (Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, 
Educação, entre outros); 
Conhecimento e habilidades em informática; 
Interesse em processos de formação, estudo e pesquisa; 
Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar; 
Capacidade de articulação institucional; 
Ter  experiência anterior com levantamento de dados, pesquisa de campo e análise dos 
dados coletados; 
  

- Requisitos desejáveis 



Estar cursando ou ter concluído mestrado na área de humanas (Serviço Social, Ciências 
Sociais, Sociologia, entre outros); 
Ter experiência anterior no campo da Primeira Infância; 
Ter experiência com trabalhos em territórios de favela; 
Ter interesse na área de Direitos Humanos e Segurança Pública; 
 
  

- Principais atividades a serem realizadas: 
Organização de atividades de pesquisa de campo; 
Supervisão de equipe de pesquisadores de campo; 
Acompanhar equipe de campo no território para apoiar na aprendizagem da aplicação dos 
questionários de pesquisa; 
Visitas institucionais para articulação e aplicação de questionário de pesquisa específico; 
Sistematização quantitativa e qualitativa das atividades realizadas pela equipe de 
pesquisadores de campo; 
Colaborar com a pesquisa de dados secundários; 
Colaborar na análise de dados secundários e primários; 
Ter disponibilidade para participar de espaços de formação propostos pela instituição; 
  
  
3.2.1.2- Assistente Social 
Carga horária: 30h 
  

- Requisitos obrigatórios 
Graduação em Serviço Social em instituição reconhecida pelo MEC ; 
Inscrição regular no CRESS; 
Afinidade com a temática de acesso à justiça, direitos humanos e segurança pública ; 
Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar; 
Capacidade de elaboração e sistematização da prática; 
Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; 
Habilidades em informática; 
  

- Requisitos desejáveis 
Experiência em território de favelas e ou espaços populares; 
Experiência anterior na área da Primeira Infância; 
Morar ou já ter atuado no Conjunto de Favelas da Maré;  
 

- Principais atividades a serem realizadas: 
Acolhimento e atendimento sociojurídico às famílias com crianças na primeira infância;  
Articulação com os serviços que compõem a rede socioassistencial, bem como os órgãos 
de sistema de justiça e segurança; 
Realizar visita domiciliar às famílias atendidas/acompanhadas pelo Projeto; 
Realizar entrevistas de triagem durante as visitas domiciliares às famílias; 
Realizar o estudo socioeconômico das famílias entrevistadas; 
Orientar e auxiliar no ingresso das\os usuárias\os e núcleo familiar na rede de serviços 
públicos e sociais e em programas e serviços socioassistenciais;  
Solicitar informações à rede de proteção sobre as famílias encaminhadas;  
Emitir relatório sobre os casos acompanhados; 



Participar de espaços de estudo de caso; 
Realização de grupos com as famílias acompanhadas pelo projeto; 
Elaborar relatórios periódicos sobre o trabalho realizado; 
Participar das Reuniões de equipe e de formação; 
Supervisão de estagiários. 
  
3.2.1.3- Psicóloga 
Carga horária: 30h 
  

- Requisitos obrigatórios 
Graduação em Psicologia em instituição reconhecida pelo MEC; 
Inscrição regular no CRP; 
Afinidade com a temática de acesso à justiça, direitos humanos e segurança pública ; 
Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar; 
Capacidade de elaboração e sistematização da prática; 
Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; 
Habilidades em informática; 
  

- Requisitos desejáveis: 
Experiência em território de favelas e ou espaços populares; 
Experiência anterior no atendimento a situações de violências e violações de direitos; 
Experiência anterior na área da Primeira Infância; 
Experiência com Psicologia social; 
Morar ou já ter atuado no Conjunto de Favelas da Maré;  
 

- Principais atividades a serem realizadas: 
 Acolhimento e atendimento psicológico aos usuários/as do projeto Maré de Direitos; 
Acolhimento e acompanhamento de famílias de crianças na 1a infância; 
Articulação com os serviços que compõem a rede socioassistencial, bem como os órgãos 
de sistema de justiça e segurança; 
Realizar visita domiciliar às famílias atendidas/acompanhadas pelo Projeto PIM. 
Realizar entrevistas de triagem durante as visitas domiciliares às famílias;  
Acompanhar as\os usuárias\os do Projeto, na perspectiva de garantir o suporte psicológico 
necessário para a família conseguir seguir os encaminhamentos dados a rede de saúde 
mental;  
Identificar, através do acompanhamento técnico, caso de sofrimento psíquico que requeira 
um encaminhamento para o atendimento especializado para a rede de serviços; 
Solicitar informações à rede de proteção sobre as famílias encaminhadas;  
Emitir relatório sobre os casos acompanhados pelo Projeto; 
Participar de espaços estudo de caso; 
Realização de grupos com as famílias acompanhadas pelo projeto PIM; 
Elaborar relatórios periódicos sobre o trabalho realizado; 
Participar das Reuniões de equipe e de formação 
  
3.2.1.4 - Estagiária em Serviço Social 
Carga horária: 20h 
  

- Habilidades e Requisitos: 



Cursando Serviço Social (a partir do 5º período); 
Afinidade com a temática de acesso à justiça, direitos humanos e segurança pública; 
Afinidade com o tema da Primeira Infância; 
Preferencialmente morar em umas das 16 favelas da Maré ou favelas próximas, como 
Manguinhos e Complexo do Alemão; 
Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar; 
Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; 
 Habilidades em informática; 
  

- Principais atividades a serem realizadas:  
Acompanhar a equipe interdisciplinar durante as visitas domiciliares às famílias 
atendidas/acompanhadas pelo Projeto PIM. 
Acompanhar a equipe  interdisciplinar na realização das entrevistas de triagem durante as 
visitas domiciliares às famílias; 
Acompanhar a equipe interdisciplinar no estudo socioeconômico das famílias entrevistadas; 
Participar junto a equipe  interdisciplinar , de estudo de caso; 
Realização de grupos com as famílias acompanhadas pelo projeto, em conjunto com equipe 
interdisciplinar; 
Elaborar diários de campo; 
Participar das Reuniões de equipe e de formação. 
 
3.2.2 - Maré de Direitos 
O projeto Maré de Direitos busca viabilizar e ampliar o acesso à justiça e ao sistema de 
garantias de direitos dos moradores da Maré. Esse projeto se caracteriza por intervenções 
em práticas sociais que dificultam o acesso à justiça por parte dos moradores de favela. 
Sua metodologia baseia-se na oferta do atendimento sócio-jurídico gratuito e acolhimento a 
casos de violações de direitos. Além disso, o projeto se propõe a elaborar e executar ações 
estratégicas de atuações que possam impactar na realidade das pessoas que sofrem 
violências e violações de direitos na Maré. 
 
3.2.2.1- Assistente Social 
Carga horária: 20h 

- Requisitos obrigatórios 
Graduação em Serviço Social em instituição reconhecida pelo MEC ; 
Inscrição regular no CRESS; 
Afinidade com a temática de acesso à justiça, direitos humanos e segurança pública ; 
 Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar; 
Capacidade de elaboração e sistematização da prática; 
Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; 
 Habilidades em informática; 
  

- Requisitos desejáveis 
Experiência em território de favelas e ou espaços populares; 
Experiência no acolhimento e atendimento de situações de violências e violações de 
direitos; 
Morar ou já ter atuado no Conjunto de Favelas da Maré;  
 

- Principais atividades a serem realizadas: 



Colaborar na consolidação da política de acesso à justiça e segurança pública  na qual se 
insere o Projeto Maré de Direitos, necessários à garantia e ampliação dos direitos dos 
moradores da Maré; 
Acolhimento e atendimento sociojurídico aos usuários/as do projeto Maré de Direitos; 
Visitas domiciliares e busca ativa de casos de violações de direitos humanos; 
Realização de grupos com usuários vítimas de violações de direitos; 
Articulação com os serviços que compõem a rede socioassistencial, bem como os órgãos 
de sistema de justiça e segurança; 
Sistematização  de dados com as informações pertinentes; 
Elaborar relatórios periódicos sobre o trabalho realizado; 
Participar das Reuniões de equipe, estudo de casos e de formação; 
Supervisão de estagiários. 
  
3.2.3 - Pesquisa sobre o impacto da violência armada na vida das mulheres da Maré: 
Pesquisa desenvolvida pelo Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça, em 
parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Cardiff, que 
busca mapear os impactos da violência armada na vida das mulheres da Maré e identificar 
os mecanismos de cuidado e proteção acionados por estas mulheres. 
 
3.2.3.1- Pesquisadora 
Carga horária: 30h 
  

- Requisitos obrigatórios: 
Ter formação na área de humanas (Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Serviço 
Social, Psicologia, entre outros); 
Ter experiência anterior no campo de gênero e violência; 
Conhecimento e habilidades em informática; 
Interesse em processos de formação, estudo e pesquisa; 
Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar; 
Capacidade de articulação institucional; 
Ter  experiência anterior com levantamento de dados e pesquisa de campo; 
Capacidade de análise de dados e elaboração de textos; 
  

- Requisitos desejáveis 
Estar cursando ou ter concluído mestrado na área de humanas; 
Ter experiência com trabalhos em territórios de favela 
Ter interesse na área de Direitos Humanos e Segurança Pública; 
Ser mulher negra 
Morar ou já ter atuado no conjunto de favelas da Maré. 
  

- Principais atividades a serem realizadas: 
Organização de atividades de pesquisa de campo; 
Supervisão de equipe de pesquisadores de campo; 
Visitas institucionais para articulação e aplicação de questionário de pesquisa específico; 
Sistematização quantitativa e qualitativa das atividades realizadas pela equipe de 
pesquisadores de campo; 
Colaborar com a pesquisa de dados secundários; 
Colaborar na análise de dados secundários e primários; 



Ter disponibilidade para participar de espaços de formação propostos pela instituição; 
 
 
4- Sobre as  inscrições:  
 
As inscrições serão realizadas  do dia 07 até dia 10 de dezembro de 2020 através do 
preenchimento do formulário no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7udH_2Wos8ebtctD8bRQy0RS0FtK-5TYlMm
gXyh0QQKfhRg/viewform 
 
 
 
5- Sobre as etapas da Seleção: 
 
A seleção será realizada por uma banca definida pela Redes da Maré e terá duas etapas, a 
saber: 
 
a)Leitura de material enviado pelo formulário pelas candidatas; 
b)Entrevista presencial na sede da Redes da Maré com as candidatas selecionada e 
contactadas via email/whatsapp (Rua Sargento Silva Nunes n 1012- Nova Holanda) - Obs: 
Importante o uso correto de máscara. 
 
6- Sobre o cronograma: 
 
a) Divulgação do edital e inscrição: 08 a 12 de dezembro de 2020. 
b) Seleção preliminar das candidatas, a partir de análise documental: 13 a 16 de dezembro 
de 2020. 
c) Divulgação da primeira etapa e agendamento das entrevistas: 17 de dezembro de 2020. 
d) Entrevistas: 21 a 23 de dezembro de 2020. 
e) Divulgação do Resultado Final: até o final do dia 29/12/2020. 
 Início das atividades: 03 de Janeiro de 2021. 
 


