
 
 

Termo de Referência 
Contratação de consultor(a) – pessoa jurídica – para atuar em projeto de fortalecimento da democracia, 

com foco no engajamento de jovens em Matão (SP). 

 

O Instituto Terroá contrata consultoria para atuação como mobilizador(a) local e facilitador(a) para o  engajamento 

de jovens no município de Matão (SP). O objetivo é atuar por aproximadamente 8 meses em projeto de 

fortalecimento da participação política e cultura democrática no município. 

 

O Projeto 

O objetivo do projeto é a promoção da cultura democrática e participação política no Município de Matão-SP, 

através do engajamento da juventude nos debates públicos da cidade. Pretende sensibilizar e aprofundar os 

conhecimentos na busca de engajar a juventude a se envolver com os temas da promoção da cidadania e garantia de 

direitos no âmbito municipal. O projeto também objetiva proporcionar a mobilização da juventude para elaboração 

de plataformas e construção de pactos, ampliando assim o sentido de pertencimento e a qualidade da participação 

social. 

 

A Organização 

O Instituto Terroá é uma associação sem fins lucrativos que ambiciona trabalhar por soluções de desafios globais de 

forma sistêmica, holística e localizada, buscando articular estratégias de impacto que conectem as dimensões 

política, cultural, econômica, social e ambiental, alinhadas com as particularidades de cada um dos territórios. Sua 

missão é facilitar e apoiar a construção de soluções integradas para o desenvolvimento sustentável. Seus projetos, 

programas e ações são pautados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das 

Nações Unidas), e estão separados em quatro vetores de transformação: inteligência para o desenvolvimento 

territorial, cadeias de valor inclusivas e sustentáveis, lideranças para o desenvolvimento sustentável e democracia e 

inovação política.  

Habilidades e Perfil 

 Formação superior completa, com preferência para área de humanas; 

 Experiência na facilitação e mobilização de grupos de jovens; 

 Experiência com projetos relacionados a políticas públicas, participação social e democracia; 

 Domínio básico de conteúdos relacionados à democracia e política no Brasil. 

 Facilidade para articulação institucional junto a órgãos públicos, escolas, empresas etc; 

 Disposição para aprendizado contínuo e trabalho em equipe; 

 Boa comunicação oral e escrita; 

 Disposição em atuar junto aos valores do Terroá, em especial sobre ética, transparência e apartidarismo. 

 Desejável possuir veículo próprio. 

 

Atividades 

 Mobilização de jovens integrantes do ensino médio em diferentes escolas estaduais. 

 Articulação junto a órgãos públicos, empresas, conselhos municipais, CRAS etc. 

 Facilitação de encontros com jovens.  

 Organização de eventos a nível municipal. 

 

 

 



 
Dedicação e remuneração: a combinar dependendo do perfil profissional, horas disponíveis e responsabilidades 

assumidas. 

 

Condições de contratação 

 Contrato de prestação de serviço por meio de pessoa jurídica. 

 O contrato terá duração de aproximadamente 08 meses, com remuneração a combinar, a depender das 

experiências e atribuições no projeto. 

 O profissional dedicado às atividades deve residir em Matão/SP ou cidade próxima durante a execução do 

contrato. 

 

Orientações para envio de proposta:  

 Os candidatos(as) devem acessar o link do formulário abaixo, responder as questões e inserir o Currículo 

vitae. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_y6NGWkfQBqENbmucRkJ1HTtuCXHiLk0-

f4x3aH4feIYRNA/viewform 

 A proposta deve ser enviada até o dia 21 de janeiro de 2020, terça-feira.  

 

Seleção e entrevistas 

 Os candidatos selecionados farão uma entrevista online entre os dias 22 e 24 de janeiro de 2020. 

 Aqueles que não forem selecionados, também receberão retorno por e-mail até 31 de janeiro de 2020. 

 As atividades e execução do escopo do presente Termo estão previstas para iniciar no dia 03 de fevereiro. 

 

Valores do Instituto Terroá 

 Sensibilidade e respeito às diversidades social, cultural, étnica, sexual e de gênero e promoção das 

igualdades; 

 Transparência, diálogo empático e imbuído de verdade nas relações; 

 Atenção plena e inteligência socioemocional na execução do trabalho; 

 Visão sistêmica e crítica ao status quo e pensamento complexo e de longo prazo para lidar com desafios; 

 Respeito à legitimidade, pertencimento e autonomia das pessoas inseridas nos territórios, comunidades e 

organizações em que atuamos; 

 Postura empreendedora e cooperativa diante dos desafios institucionais, locais e globais; 

 Respeito ao meio ambiente. 

 

Dúvidas: 

Entrar em contato com fernando@institutoterroa.org 

 

 

O Instituto Terroá se preocupa com a igualdade de oportunidades para todas/os e valoriza a diversidade de raça e 

gênero em sua equipe. Por isso, candidaturas que se enquadrem nestes critérios terão preferência no caso de empate 

para essa vaga. 
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