EDITAL DE SELEÇÃO PARA PSICÓLOGA – CASA DAS MULHERES DA MARÉ
A Associação Redes de Desenvolvimento da Maré abre processo seletivo
para psicóloga para compor a equipe da Casa das Mulheres da 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, produzir
iniciativas de intervenção na Maré. Isso nos permite atuar como um
instrumento significativo para a superação de diversos signos das
violências presentes no conjunto de favelas e, ainda, contribuir para a
mobilização dos moradores e outros agentes com o objetivo de construir
uma agenda estruturante no campo dos direitos para a Maré.
Atualmente, a Redes da Maré desenvolve mais de 30 projetos na área de
Educação; Arte e Cultura; Desenvolvimento Territorial; Memória e
Identidade; Segurança Pública e Acesso à Justiça.
Sobre o trabalho da Casa das Mulheres da Maré:
A Casa das Mulheres da Maré é um equipamento da Redes da Maré,
concebido para fomentar o protagonismo das mulheres da região.
Inaugurada em 2016 , nasceu a partir do entendimento de que o trabalho
voltado

especificamente

para

mulheres

é

uma

das

estratégias

fundamentais para o desenvolvimento de um projeto estruturante e de

longo prazo para a melhoria da qualidade de vida do território. Assim,
trabalha em diversas frentes de atuação: qualificação profissional,
formação

política,

atendimentos

interdisciplinares

psicossocial

e

sociojurídicos, alfabetização de mulheres adultas, enfrentamento à
violência baseada em gênero, produção de conhecimento e incidência
política. Desse modo, pretende ampliar oportunidades econômicas e
educacionais,

assim

como

possibilidades

de

enfrentamento

às

experiências de violências e violações de direitos, diversificando narrativas
e repertórios sobre si.
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em:

Sobre a vaga:
Vaga : Psicóloga
Carga horária: 30h
Início: 03 de Maio de 2021

Habilidades e Requisitos:
● Formação em psicologia;
● Ter interesse em temas relacionados a gênero, raça, sexualidade e
favela;

● Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar;
● Capacidade de organização (planejamento, cumprimento de
prazo, relatoria, alimentação da base de dados e outros
instrumentos de registros);
● Autonomia, proatividade e criatividade para propor atividades
● Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho.
● Desejável experiência de trabalho com mulheres
● Desejável experiência de trabalho em favelas

Principais atividades a serem realizadas:
● Plantão de atendimento interdisciplinar às mulheres da Maré,
● Atendimento e acompanhamento das mulheres inseridas nos
diferentes projetos da Casa das Mulheres;
● Engajamento em campanhas e ações de rua;
● Visitas Domiciliares;
● Visitas institucionais para articulação de fluxos;
● Sistematização quantitativa e qualitativa das atividades realizadas
pela equipe;
● Participação nas reuniões de equipe e em espaços de formação
propostos pela Casa das Mulheres e pela instituição;
Critérios preferenciais:
● Ser moradora da Maré

● Incentivamos a candidatura de mulheres negras, transgênero e/ou
moradoras de favelas e territórios periféricos;

Sobre as inscrições:
As inscrições serão realizadas através do preenchimento do formulário
online aqui https://bit.ly/3uiJWvZ até o dia 11 de abril 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.

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 presencial na Casa das Mulheres da Maré (Rua da Paz, 42Parque União).

Sobre o cronograma:
a) Divulgação do edital e inscrição das interessadas: 02 ao dia 11 de abril
de 2021.

b) Seleção preliminar das candidatas, a partir de análise documental: 12
ao dia 18 de abril de 2021
c) Divulgação da primeira etapa e agendamento das entrevistas: 19 de
abril 2021
d) Entrevistas: 22 a 27 de abril de 2021
e) Divulgação do resultado: 30 de abril de 2021
f) Início das atividades: 03 de Maio de 2021
OBS.: As etapas de seleção e a divulgação do resultado final serão feitas
por contato direto via e-mail e/ou telefone/whatsapp.

