
 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE COORDENADORA DE FORMAÇÃO  

 1. Informações Gerais 

O Instituto Maria e João Aleixo, instituição mantenedora da Universidade Internacional de 

Periferias – UNIPERIFERIAS - torna pública a seleção de uma pesquisadora mulher e negra (cis 

ou trans) para atuar na coordenação de ações visando a formação de especialistas, de 

variados níveis, em temáticas no campo das periferias urbanas contemporâneas. 

 

1.1 Sobre o Instituto Maria e João Aleixo e a UNIPERIFERIAS  

O Instituto Maria e João Aleixo – IMJA - nasceu como uma instituição formal em maio de 2013, 

a partir da articulação de variadas organizações de relevância nacional oriundas de favelas do 

Rio de Janeiro, e iniciou suas ações em 2016. O Instituto nasceu com uma alta dose de 

ousadia, tendo como base territorial inicial um espaço favelado – a Maré, no Rio de Janeiro, 

em um país periférico no cenário internacional. Paradoxalmente, essa é sua principal força e 

originalidade. Desde sua fundação, sua missão sempre foi evidente: se tornar um centro 

internacional dedicado a estudos, formação de especialistas e ações com um olhar especial 

para as periferias, privilegiando seus significados e potências no contemporâneo. A este 

programa estratégico denominou UNIPERIFERIAS.  

 A UNIPERIFERIAS tem por objetivo primeiro contribuir para a compreensão das formas, 

funções e processos que caracterizam os territórios periféricos, levando em conta as práticas 

sociais dos seus sujeitos, e suas formas de inserção no mundo social. Em segundo lugar, ela 

busca sistematizar e difundir metodologias e tecnologias sociais que permitam ampliar as 

possibilidades dos sujeitos oriundos das periferias, especialmente, e o seu lugar político na 

realidade contemporânea. Por fim, não menos importante, ela busca formar um conjunto de 

especialistas, com variados perfis, que contribuam para ampliar os estudos e as proposições 

de políticas de defesa da democracia e redução das desigualdades socioterritoriais. 

 

 

  



 

2. Sobre a vaga e o seu escopo 

A UNIPERIFERIAS está se construindo a partir do encontro de diversos parceiros, em escala 

latino-americana, que desenvolvem conteúdos, ações e projetos que valorizam a elaboração 

de metodologias inovadoras nos campos da pesquisa acadêmica, da arte e da comunicação, 

especialmente. A coordenadora de formação se somará à equipe da instituição e à rede de 

parceiros para se responsabilizar, em especial, pelas seguintes ações: 

 Coordenação e acompanhamento, quando for o caso, das atividades de formação 

desenvolvidas pela UNIPERIFERIAS, individualmente ou em articulação com 

instituições parceiras; 

 Coordenação da elaboração de propostas pedagógicas para as atividades de formação 

da instituição;     

 Produção de conteúdos no campo da formação pedagógica para a Plataforma Online 

da instituição; 

 Suporte pedagógico às atividades desenvolvidas nos eixos de pesquisa e comunicação, 

especialmente;  

 Ações de articulação institucional com os parceiros da instituição dedicadas à 

formação de especialistas em temas dedicados aos sujeitos e territórios periféricos;  

 Interlocução com a Agência de Narradoras e Narradores das Periferias da América 

Latina; 

 Proposição de temáticas no campo da formação pedagógica que contribuam para o 

desenvolvimento da missão da instituição e sua rede.  

  

Funções esperadas para a profissional: 

1.   Produzir conteúdo no campo pedagógico para os processos formativos da 

UNIPERIFERIAS; 

2.   Coordenar a elaboração e desenvolvimento das atividades contempladas nos cursos 

formativos e atividades afins nesse campo; 

3.   Dar suporte pedagógico para as atividades desenvolvidas nas coordenações de 

pesquisa e comunicação, especialmente; 



 

4. Articular a rede de pesquisadores associados na perspectiva de desenvolvimento das 

atividades de formação no âmbito da atuação da instituição;  

5. Interagir com as outras coordenações temáticas visando a maximização das atividades 

da instituição;  

6. Avaliar, quando for o caso, a produção dos bolsistas contemplados pela instituição e 

propor sugestões para melhorar a qualidade da formação e produção teórica.  

 

 3.  Perfil socioprofissional: 

 Mulher negra (cis ou trans), de origem e ou residência em favelas, periferia da região 

metropolitana ou outros territórios populares; 

 Com experiência em pesquisa acadêmica; 

 Titulação de doutorado ou em processo de desenvolvimento em temas ou áreas 

identificadas com a formação pedagógica; 

 Experiência profissional em atividades pedagógicas;  

 Domínio intermediário, pelo menos, de espanhol e/ou inglês;  

 Trabalho com carga horária presencial na Maré, Rio de Janeiro. 

  

4.  Modelo de contratação 

Pessoa jurídica. 

 

5.  Remuneração 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

  

6.  Carga horária 

Quarenta horas semanais de serviços prestados. 

  

7.  Inscrições 

As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento do formulário disponível em 

https://goo.gl/forms/I8IMLz8YxU2J3rJB3, durante o período de 05 a 11 de dezembro de 2018. 



 

  

8.  Documentação 

Os documentos pessoais (cópias de RG, CPF, comprovante de residência), assim como os 

comprovantes de escolaridade e demais certificações, deverão ser trazidas pelas candidatas 

no momento das entrevistas à sede do Instituto Maria e João Aleixo. 

 

9. Etapas da seleção e cronograma do processo 

 

ETAPAS DA SELEÇÃO DATA 

DIVULGAÇÃO EDITAL E INSCRIÇÕES 05 A 11 DE 

DEZEMBRO 

SELEÇÃO DAS INSCRITAS 12 A 17 DE 

DEZEMBRO 

DIVULGAÇÃO DAS SELECIONADAS PARA AS ENTREVISTAS 18 DE 

DEZEMBRO 

ENTREVISTAS 07 DE JANEIRO 

RESULTADO FINAL 08 DE JANEIRO 

 

10.  Oportunidades adicionais à vaga: 

O Instituto oferece, em caso de necessidade, curso complementar de espanhol, entre outros 

vários de qualificação profissional, a possibilidade de envolvimento em projetos diversos nas 

suas áreas de atuação e flexibilidade de horário para o desenvolvimento de atividades no 

âmbito da sua atuação. 

 

11.  Dúvidas e informações: contato@imja.org.br  

 

 

 


