SELEÇÃO DE ASSESSOR/A TÉCNICO/A
Organização: Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul – Pacs
Carga horária: 30 horas por semana.
Local: Rio de Janeiro, RJ.
Início: 2ª ou 3ª semana de Junho de 2019
Inscrições: de 07 a 15 de maio

Pré-requisitos
Graduação em Economia, Ciências Sociais, Geografia, Relações Internacionais e áreas afins;
Pesquisa e conhecimentos específicos relacionados com as seguintes áreas: críticas aos
megaprojetos de desenvolvimento, indústrias extrativistas, cadeias produtivas e economia política,
economia feminista, luta pelo comum, direitos humanos e justiça socioambiental;
Pelo menos três anos de experiência em trabalhos junto a movimentos sociais, organizações da
sociedade civil e/ou espaços de pesquisa, comunicação e educação popular.
Perfil


Envolvimento com campos de atuação de críticas e resistência aos megaprojetos de
desenvolvimento numa perspectiva macropolítica e territorial;
 Experiência de trabalho com metodologias participativas de pesquisa (pesquisa‐ação,
sistematização de experiências, cartografias sociais, etc.);
 Experiência com trabalho de campo no âmbito da comunicação e educação popular; 
 Capacidade de trabalhar em equipe e com público;
 Acompanhar a elaboração de materiais e registros de atividades do projeto, tais como vídeos,
cartilhas, etc.;
 Capacidade de produzir textos críticos;
 Desejável experiência e compromisso com a militância política;
 Desejável conhecimento em espanhol e/ou inglês;
Desejável domínio das ferramentas do Microsoft Office; 
Disponibilidade para 30 horas semanais, de segunda a sexta, horário da tarde,
preferencialmente, com possibilidade de agendas no fim de semana;
 Flexibilidade para frequentes deslocamentos entre diversas localidades no município,
especialmente Zona Oeste do Rio de Janeiro, além de viagens.
Atribuições
 Acompanhar e elaborar as ações referentes à denúncia, análise e incidência política sobre a
megaprojetos presentes Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro;
 Elaborar diagnóstico sobre a cadeia produtiva do aço no eixo Minas Gerais – Rio de Janeiro;
 Mobilizar, articular e acompanhar os coletivos territoriais, fóruns e articulações referentes ao
trabalho na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro;
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Colaborar com a implementação de projetos do Instituto Pacs nas áreas de economia política,
justiça socioambiental, dentre outras temáticas;
 Elaborar boletins/materiais sobre o processo de pesquisa, a partir da perspectiva das
comunidades acompanhadas;
 Realizar ações educativas em escolas, universidades e outros espaços educativos vinculados
com as áreas de debate e projetos da instituição;
 Acompanhar a produção de materiais de educação popular do Instituto (cartilhas, livros, vídeos,
etc.);
 Organizar atividades de diversos âmbitos vinculadas com o debate e os projetos da instituição;
Acompanhar atividades institucionais e de parceiros vinculadas às áreas de atuação do Instituto.

Como candidatar-se
Enviar em anexo currículo e carta de intenção (uma lauda), expressando seu interesse de
trabalho nas áreas especificadas acima para selecao@pacs.org.br até o dia 15 de maio de 2019;
Incluir no currículo dois contatos de referência.

Calendário
Divulgação do resultado da análise dos currículos e cartas de interesse: 24 de maio;
Entrevistas: 27 a 31 de maio;
Início do trabalho: 2ª ou 3ª semana de junho
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