EDITAL DE SELEÇÃO
PROJETO NAS ONDAS DA MARÉ

Educador de montagem e manutenção de smartphones

VAGA: Educador de montagem e manutenção de smartphones no projeto Nas Ondas da
Maré, do Eixo Educação da Redes da Maré.
PERFIL: Profissional de nível técnico, preferencialmente com experiência em organizações
da sociedade civil.
INSTITUIÇÃO: Redes da Maré
SETOR: Eixo Educação.
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Pessoa Jurídica.
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais.
FORMATO: trabalho presencial e remoto.
COMO APLICAR À VAGA: Interessada/os deverão preencher o formulário no link abaixo, até
às 23h59 do dia 31 de outubro de 2021.
LINK: https://forms.gle/8DJqpQtQKvNBcC8k9
1. Sobre a Redes da Maré:
A Redes da Maré é uma organização social criada na década de 1980 por moradores da
Maré envolvidos ou oriundos de movimentos comunitários. Tem como missão tecer as redes
necessárias para efetivar os direitos da população do conjunto de 16 favelas da Maré. Atua
através de quatro eixos estruturantes, (i) Arte, Cultura, Memórias e Identidades, (ii)
Desenvolvimento Territorial, (iii) Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça e (iv)
Educação, na elaboração de ações, projetos e articulações para ampliar e consolidar
políticas públicas permanentes para a população. De modo articulado, as iniciativas
implementadas nestes campos buscam a ampliação dos direitos e a qualidade de vida dos
mais de 140 mil moradores da Maré e que sofrem, historicamente, diferentes formas de
violações de direitos fundamentais.
2. Sobre o Eixo Educação e o projeto Nas Ondas da Maré:
O Eixo de Educação está ligado à origem da Redes de Desenvolvimento da Maré. Desde
o seu início, a Redes apostou forte no projeto de ampliação de possibilidades escolares
e qualificação profissional dos moradores da Maré. Cursos e preparatórios dão mais
chances de acesso a escolas, colégios e universidades, além de abrir novas
possibilidades profissionais, oferecendo também mais reflexões sobre o mundo à volta

e driblando dificuldades históricas de quem vive em favelas. Uma proposta que
extrapola as salas de aula e reflete no dia a dia das comunidades em busca de
mudanças estruturantes. Hoje, a dimensão educativa está presente em todos os
diferentes projetos da Redes, iniciativas marcadas pelos múltiplos aprendizados entre
moradores, tecedores e demais envolvidos no dia a dia da Maré. O mundo está cada
vez mais conectado e digital, mas a periferia ainda tem um longo percurso para ter mais
presença nesse processo. O novo cenário imposto pela pandemia da Covid -19
aumentou a urgência de um projeto de inserção no mundo digital em favelas. Assim, a
Redes da Maré, com apoio da Prudential, criou o projeto ‘Nas Ondas da Maré’. O projeto
“Nas Ondas da Maré” objetiva oportunizar a formação de jovens entre 17 e 24 anos,
moradores do Complexo da Maré, a partir da oferta de 03 (dois) cursos profissionalizantes:
I. Qualificação em Informática, II. Programação e III. Montagem e manutenção de
smartphones. Trata-se da aquisição de habilidades e competências específicas na Era
Digital. O acesso às fontes de informação para o domínio dessas tecnologias, possibilita,
aos jovens, de modo a contribuir para a geração de renda, para a interação com espaços
digitais de sociabilidade, para a formação do pensamento crítico, favorecer o
empreendedorismo social e o exercício de uma nova profissão, com potencialidades para a
resolução criativa dos problemas enfrentados nas comunidades.
3. Sobre a vaga
A pessoa selecionada atuará como educador/instrutor no Curso de Manutenção de
Smartphones: curso de iniciação para pessoas que buscam gerar receita própria a curto
prazo prestando serviços básicos de manutenção em smartphones, seja atuando em
assistências técnicas ou prestando serviço como autônomo.
Habilidades e Requisitos obrigatórios:









Afinidade com projetos sociais;
Capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar;
Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho;
Ter conhecimentos teóricos e práticos do funcionamento de celulares;
Ter prática em manutenção de aparelhos celulares;
Ter facilidade em se expressar, facilitando o aprendizado dos alunos;
Ter qualificação técnica em manutenção de aparelhos eletrônicos (eletrônica,
eletrotécnica, e afins);
Será um diferencial ter atuado como educador anteriormente e ter experiência
também com montage e manutenção de tablets.

Principais atividades a serem realizadas:


Organizar e planejar o conteúdo programtático do curso;







Orçar todo o material necessário para o ensino teórico e prático;
Atuar como educador/instructor durante todo o curso;
Acompanhar a frequência e evolução dos estudantes;
Fornecer relatórios periódicos sobre o curso conforme modelos institucionais;
Acompanhar a correta execução do conteúdo programático.

Remuneração: a combinar
4. 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 pelos candidatos;
b) Entrevista presencial na sede da Redes da Maré com os candidatos selecionados e
contactados via email/whatsapp (Endereço: Rua Sargento Silva Nunes nº 1012 - Nova
Holanda. Maré). É importante o uso correto da máscara.
5. Sobre o cronograma do processo seletivo:
a) Divulgação do edital e inscrição: 18 a 31 de outubro de 2021 (A candidatura deve ser feita
exclusivamente através do preenchimento do formulário até as 23h59 do dia 31/10/2021);
b) Seleção preliminar das candidatas a partir de análise do currículo e formulário e
agendamento de entrevistas*: 01/11/2021 a 05/11/2021;
c) Entrevistas: 08/11/2021;
d) Divulgação do Resultado Final: 10/11/2021;
e) Início das atividades: 15/11/2021.
*As etapas de seleção para entrevistas e divulgação do resultado final será feita por contato
pessoal via email e/ou telefone/whatsapp.
*As pessoas que não forem selecionadas receberão um e-mail ao final do processo
* Para consolidar a política institucional de equidade e diversidade, a Redes da Maré se
compromete a garantir um processo de seleção que valorize a contratação de pessoas
oriundas, que moram ou atuam em territórios periféricos e/ou na Maré. Incentivamos a
candidatura de mulheres, pessoas pretas, LGBTQIA+ e engajadas(os) com a questão
racial,de gênero e sexualidade.

