
EDITAL DE SELEÇÃO  
FESTIVAL 
MULHERES  
DO MUNDO



A Associação Redes de Desenvolvimento da Maré abre processo seletivo 
para social media para compor a equipe do Festival Mulheres do Mundo.

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 insti-
tuições 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 Festival Mulheres do Mundo

O Festival Mulheres do Mundo é inspirado no WOW – o Women of the World 
Festival, um movimento global lançado pela diretora e produtora britânica Jude 
Kelly, no centenário do Dia Internacional da Mulher, em Londres. Realizado pela 
primeira vez em 2010, o WOW já esteve em 23 países da Europa, Ásia e África, 
além de várias cidades na Inglaterra. 

Aqui no Brasil, o WOW ocorre a partir de uma parceria com a Redes da Maré. 
Em sua primeira edição, de 16 a 18 de novembro de 2018, o Festival Mulheres 
do Mundo reuniu mais de 95 mil pessoas, na Praça Mauá, no centro do Rio de 
Janeiro, numa programação diversificada em torno das questões das mulheres. 
Foram cerca de 250 convidadas de todas as partes do mundo, 200 empreen-
dedoras, 30 coletivos e 40 parceiros que contribuíram para a construção desta 
grande celebração. Desde então, já foram realizadas diversas outras edições do 
festival, como o Esquenta WOW 2019, o WOW Global 24, o WOW Meninas e o 
Festival WOW Rio 2020 online. 
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Sobre a vaga

Função: Social Media

Carga horária: 30 horas semanais

Regime de contratação: pessoa jurídica/MEI

Salário: R$2.500,00

Atividades

• Gerenciar Facebook, Instagram, Twitter e Flickr;

• Ter habilidade de gerir plataformas digitais e dominar seus  
conhecimentos específicos;

• Planejamento de conteúdos para as redes sociais;

• Adequar para os canais sociais os conteúdos recebidos, quando necessário;

• Apoiar na elaboração e operação de campanhas específicas;

• Organizar calendário de publicações junto com a liderança;

• Publicar nos canais do Festival WOW Rio de acordo com  
o calendário de publicações;

• Acompanhar as pautas principais e ficar atento a sugestões  
de temas e postagens;

• Conexão com o audiovisual (gestor de Youtube e Flickr) para obtenção  
de fotos e vídeos;

• Monitorar e responder mensagens e comentários das redes sociais;

• Construir e atualizar as respostas aprovadas e alinhadas com a coordenação;

• Propor revisões no projeto editorial dos canais e na programação sempre  
que achar necessário;

• Medir impactos/métricas do site e redes sociais ao final de cada mês;

• Produzir relatórios de desempenho das redes sociais, tendo em mente metas, 
desafios e soluções e análise qualitativa do comportamento da redes sociais;

• Participar das reuniões de equipe.
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Sobre a candidatura

A candidatura deve ser feita exclusivamente a partir do preenchimento deste 
formulário até terça-feira, 20/04/2021 às 23h59, com acesso no link: 
https://forms.gle/ukYwTxMtL12QaZuP7. A gente valoriza candidatas engajadas 
com a questão racial, de gênero e sexualidade e que possuam vivências em 
espaço de periferia e favela. A Redes da Maré não se responsabilizará por inscri-
ções 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: producao@redesdamare.org.br. 
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