EDITAL DE SELEÇÃO PARA O
ESPAÇO NORMAL
Vaga Psicologo(a)

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O ESPAÇO NORMAL
A Associação Redes de Desenvolvimento da Maré abre processo seletivo para psicólogo(a)
para compor a equipe do Espaço Normal - Espaço de Referência sobre Drogas na Maré.

Sobre a Redes da Maré:
A Redes da Maré é uma instituição da sociedade civil fundada por pessoas envolvidas com
o movimento comunitário no conjunto de favelas da Maré e, também, na cidade do Rio de
Janeiro. Buscamos, através de vínculos com instituições da sociedade civil, poder público,
universidades, institutos de pesquisa, órgãos e empresas públicas e privadas, impactar na
construção de mudanças estruturais através da garantia de direitos da população da Maré.
Atualmente, a Redes da Maré desenvolve mais de 30 projetos na área de Educação; Arte e
Cultura; Memória e Identidade; Desenvolvimento Territorial; Segurança Pública e Acesso à
Justiça.

Sobre o trabalho do Espaço Normal:
Inaugurado em maio de 2018, o Espaço Normal (EN) é um projeto da Redes da Maré que
tem como proposta ser um polo de referência sobre drogas e um local de convivência para
pessoas que usam crack, álcool e outras drogas, localizado na Nova Holanda - Conjunto de
Favelas da Maré (RJ).

A partir do espaço físico(casa), são desenvolvidas atividades com pessoas que usam drogas,
ações de apoio aos usuários nas ruas, orientação aos familiares e interlocução constante
com serviços públicos de saúde, assistência e com moradores, comerciantes da Maré e
instituições locais. O EN atua em 3 eixos principais :
(1) criação de alternativas, convivência, cuidado e acolhimento para pessoas que usam
drogas, sobretudo pessoas em situação de rua. Nesse eixo, o espaço de convivência é o
dispositivo central;
(2) articulação territorial e institucional para desenvolver e consolidar uma agenda local
para ações de redução de danos envolvendo outros eixos da Redes da Maré, organizações,

serviços de saúde, assistência e segurança; (3) sensibilização, formação, produção e
disseminação de conhecimento e práticas de redução de danos em diversos contextos, mas
principalmente em territórios impactados pela violência.

O Espaço Normal é um polo permanente que agrega experiências, vínculos, cuidado,
conhecimento, atividades e articulações. O objetivo do conjunto de atividades do EN é
reduzir os danos sociais e à saúde decorrentes do uso, abuso de drogas; sensibilizar em
torno da questão do uso prejudicial para mitigar os estigmas sociais; e criar narrativas
alternativas à guerra às drogas.

Sobre a vaga:
Vaga : Psicólogo (a)
Carga horária: 30h
Início: 11 de abril de 2021

Habilidades e Requisitos:
● Formação em psicologia;
● Ter interesse na área de Política de drogas, saúde mental, população em situação
de rua e redução de danos;
● Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar;
● Capacidade de organização (planejamento, cumprimento de prazo, relatoria,
alimentação da base de dados e outros instrumentos de registros);
● Conhecimento e habilidades em informática (preferencialmente, domínio Excel
básico);
● Interesse em processos de formação, estudo e pesquisa;
● Capacidade de produção textual;
● Autonomia, proatividade e criatividade para propor atividades com os conviventes
do EN;
● Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho.

Principais atividades a serem realizadas:
● Plantão no Espaço Normal, acompanhando a convivência, realizando atividades
coletivas e atendimento individual aos usuários;
● Atendimento dos usuários do EN e seus familiares
● Visitas as cenas de consumo para acompanhamento da situação dos usuários;
● Visitas institucionais para articulação de ações coletivas;
● Sistematização quantitativa e qualitativa das atividades realizadas pela equipe;
● Participação nas reuniões de equipe e em espaços de formação propostos pelo EN
e pela instituição;

Critérios preferenciais:
● Ser morador(a) da Maré
● Incentivamos a candidatura de pessoas negras e/ou moradores de favelas e
territórios periféricos;
● Ter experiências em práticas terapêuticas coletivas

Sobre as inscrições:
As inscrições serão realizadas através do preenchimento do formulário online
https://forms.gle/VufMUWQfjgkNPfhu6 até o dia 18 de março de 2021. Neste mesmo
formulário, a candidata deverá enviar em anexo o currículo. A Redes da Maré não se
responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados. Qualquer dúvida enviar email para :
espaconormal@redesdamare.org.br

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 por email pelas candidatas;

b) Entrevista

Sobre o cronograma:
a) Divulgação do edital e inscrição das interessadas: 11 a 18 de março de 2021.
b) Seleção preliminar das candidatas, a partir de análise documental: 18 a 22 março de
2021
c) Divulgação da primeira etapa e agendamento das entrevistas: 24 de março de 2021 via
contato com selecionados (e-mail e/ou telefone/whatsapp)
d) Entrevistas: 26 ao 29 de março de 2021
e) Divulgação do resultado: 31 de março de 2021 via contato com selecionados (e-mail
e/ou telefone/whatsapp)
f) Início das atividades: 05 de abril de 2021.

