
 

 

  

SELEÇÃO PARA VAGA PROFISSIONAL EM 
CAPTAÇÃO DE RECURSO 
E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 



 

 

EDITAL DE SELEÇÃO – 2021 

 

 

VAGA: Profissional com experiência em captação de recursos para projetos sociais  

        

Local/ instituição: SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA 

REDES DA MARÉ  

 

Forma de contratação: MEI ou PJ 

Carga horária: 30 horas semanais 

Formato: trabalho remoto (durante a pandemia), com possível demanda presencial de 1 a 2 dias 

na semana. O formato será avaliado em função do contexto da crise sanitária.  

Como aplicar à vaga: Interessada/os deverão preencher o formulário no link até o dia 19 de março 

de 2021:  

 

https://forms.gle/csktqtoE8Gjugt3V9  

Para consolidar a política institucional de equidade e diversidade, a Redes da Maré se compromete 

a garantir um processo de seleção que priorize a contratação de  pessoas oriundas, que moram ou 

atuam em territórios periféricos e/ou na Maré. 

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 Setor de Captação de Recursos e Relacionamento 

Institucional  

Setor estratégico que garante apoio para sustentabilidade financeira da instituição e para os eixos 

programáticos a partir da elaboração de propostas e projetos, relações com parceiros, doadores 

individuais e empresas, prospecção e a análise dos editais, inscrições em leis de incentivos 

municipais, estaduais e federais.      

3- Sobre a vaga 

 

Atividades a serem desenvolvidas : 

• Prospecção e análise de editais nacionais e internacionais; 

• Adequação e inscrição de projetos em leis de incentivos municipais, estaduais e federais; 

• Apoio e acompanhamento de equipes técnicas (eixos e projetos) na elaboração e  inscrição 

de projetos em editais e/ou leis; 

• Apoio e acompanhamento da prestação de contas de projetos junto aos parceiros doadores 

; 

• Contribuir no desenho da estratégia global de captação de recursos do setor/ organização; 

• Contribuir na formação de equipes em elaboração de projeto e captação;     

• Participação em reuniões semanais de equipe online e presencial; 

• Participação em espaços de formação propostos pela instituição, online e presencial. 

• Elaboração de relatórios periódicos sobre o trabalho realizado; 

• Diálogo com a equipe de comunicação e parceiros. 

Requisitos obrigatórios 

• Ter experiência anterior e comprovada na área de captação de recursos, editais e lei de 

incentivos ;  

• Ter conhecimentos em plataformas como Prosas, Salic… 

• Ter experiência com gestão, monitoramento e avaliação de projetos;  

• Conhecimento e habilidades em informática, principalmente Excel intermediário ou 

avançado ; 

• Facilidade com a escrita;  

• Habilidades de comunicação e relações públicas para relação com parceiros;  

• Leitura fluente em inglês.  

Requisitos desejáveis  



 

 

• Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar; 

• Ter experiência com projetos realizados em territórios de favela; 

• Fluência em inglês para além da leitura, e em outras línguas para ajudar na captação 

internacional;  

• Interesse em processos de formação.  

Remuneração: a definir. 

 

4- Sobre as etapas da Seleção:       

A seleção será realizada pela equipe do Setor junto com a direção da Redes da Maré e terá duas 

etapas, a saber:    

a. Leitura de material enviado pelo formulário pela/os candidata/os;  

b. Entrevista presencial na sede da Redes da Maré com a/os candidatas selecionadas, que serão 

contatada/os via email/telefone/whatsapp (Rua Sargento Silva Nunes,  1012 - Nova Holanda - 

Maré). Importante o uso correto da máscara.    

Cronograma do processo seletivo      

a) Divulgação do edital e inscrição: até 19 de março de 2021. 

b) Seleção preliminar das candidatas e agendamento das entrevistas a partir de análise do currículo: 

20 a 24 de março de 2021. 

c) Entrevistas: Até 29 de março de 2021. 

d) Divulgação do Resultado Final: até o final do dia 31/03/2021 

e) Início das atividades: 05 de abril de 2021.  

 

OBS.: As etapas de seleção e divulgação do resultado final será feita por contato pessoal via e-mail 

e/ou telefone/whatsapp. 
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