PROCESSO SELETIVO – PRESTADOR DE SERVIÇO
MOBILIZADOR E FACILITADOR DA CAMPANHA RENOVAR NOSSO MUNDO BRASIL
Data do edital: 27/02/2020
Prazo para candidatura: 16/03/2020
Área: Campanha Renovar Nosso Mundo
E-mail para envio do currículo: simone.vieira@tearfund; patricia.santos@tearfund.org
SOBRE A TEARFUND e RENOVAR NOSSO MUNDO
Tearfund é uma organização cristã internacional de desastre e desenvolvimento que trabalha
globalmente para o fim da pobreza e injustiça, restaurar a dignidade e esperança das
comunidades mais pobres ao redor do mundo. Tearfund trabalha em mais de 50
países, através de Igrejas locais e/ou organizações cristãs, treinando e capacitando-as para
acabar com a pobreza e reconstruir suas comunidades. Elas estão inseridas nas comunidades,
logo, podem identificar as necessidades existentes. Acreditamos também, que a Igreja é a
mais poderosa rede local e global para que o amor e cuidado de Deus possam alcançar as
pessoas em situação de pobreza; e, que a Igreja envolve as pessoas como um todo, fornece
suprimento para o espírito e para o corpo. Isso faz com que a mudança na vida das pessoas
e comunidades seja duradoura e sustentável.
A Campanha Renovar Nosso Mundo é apoiada administrativamente no Brasil pela Tearfund
Brasil e composta por um Comitê Executivo. Renovar Nosso Mundo tem o foco de trabalho
sobre mudanças climáticas e resíduos. Renovar Nosso Mundo tem um papel significativo em
4 aspectos: Mobilizar a Igreja Global: inspirar, capacitar e organizar a Igreja global para
chamar a atenção dos “poderosos” para mudar, viver de maneira diferente e para orar –
como parte de um movimento crescente. Organizar para mudar: influenciar os governos
nacionais e organismos globais mais relevantes. Mudança nas políticas públicas: conquistar
mudanças transformadoras nas políticas públicas em direção a uma economia restaurativa
(focada em uma questão apenas no período dos primeiros dois anos). Igreja & Discipulado:
ver cristãs e cristãos agindo não somente no imediatismo/curto prazo, mas por toda as suas
vidas, integrando isso como parte do discipulado cristão e, portanto, influenciando a igreja.
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A)
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender e ter afinidade com a missão, visão e valores da Tearfund;
Forte compromisso com todos os protocolos de segurança da Tearfund e cursos online
de proteção;
Ser membro de uma comunidade de fé cristã evangélica para desenvolvimento de
diálogos com pastores e líderes;
Profissional talentoso (a) e criativo (a) para ações de mobilização;
Experiências em movimentos sociais, terceiro setor ou com grupos religiosos;
Facilidade de liderança, habilidade de negociação, relacionamento interpessoal e
trabalho em equipe;
Ter experiência em organização de eventos, reuniões e seminários;
Conhecimento básico no tema ambiental e base bíblica relacionada ao tema;
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•
•
•

Conhecimento do ambiente eclesial e capacidade de circular e dialogar em
diferentes esferas e públicos;
Dinâmica e iniciativa para levar a campanha e tomar decisões executivas sabiamente
a partir dos diálogos e acordos firmados em reuniões;
Criatividade e capacidade de inovar;

REQUISITOS
• Graduado em Curso Superior;
• Desejável domínio em inglês e espanhol;
• Facilidade de escrita e produções de textos;
• Conhecimento avançado das ferramentas do Office;
• Capacidade em comunicação verbal e escrita acentuada, na língua portuguesa;
• Interesse em temas ambientais, direitos humanos e Advocacy;
• Ser membro de uma comunidade de fé cristã evangélica para desenvolvimento de
diálogos com pastores e líderes;
• Facilidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipe;
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
O Mobilizador/articulador(a) da Campanha Renovar Nosso Mundo no Brasil, com base nos
encaminhamentos definidos pelo Comitê da Campanha Internacional e Nacional,
proporcionará a liderança estratégica e a visão para as seguintes áreas da Campanha no
Brasil: Mobilização, Articulação e Representação da Campanha, Acompanhamento das
Políticas e advocacy Ambiental e Comunicações.
•
•
•

•

•

•
•
•

Realizar a prestações de contas, controle de orçamento, pagamentos despesas da
Campanha, organização de arquivos e logística de eventos;
Produzir os relatórios da Campanha Renovar Nosso Mundo no Brasil;
Desenvolver uma estratégia integrada para as prioridades ambientais definidas pelo
Comitê da Campanha no país, efetuando sua aplicação e assegurando a coerência
entre as políticas e as estratégias da Campanha para seu trabalho no Brasil.
Assegurar a aplicação dos padrões de trabalho da Campanha Renovar Nosso Mundo,
principalmente com relação à estratégia e à metodologia aplicada, às atividades de
campanha, às publicações e à mídia, conforme Guia da Campanha.
Representar Renovar Nosso Mundo, juntamente com outras pessoas, em
atividades junto as Igrejas, em Eventos, em reuniões estratégicas, ao governo, aos
meios de comunicação e a outras partes relevantes ao trabalho da Campanha,
assegurando que a posição de Renovar Nosso Mundo seja comunicada de modo efetivo,
inclusive formulando e transmitindo mensagens elaboradas para influenciar os
públicos apropriados.
Manter Relacionamento com escritores, teólogos e pesquisadores novos e atuais para
solicitação de conteúdo de materiais e boas práticas para as publicações;
Coordenar e facilitar as atividades dos grupos de trabalho da Campanha;
Organizar e gerir a agenda de eventos e reuniões que a Campanha venha a realizar
e/ou participar de forma estratégica, como as reuniões dos grupos de trabalho, do
Comitê, Seminários e outros que sejam realizados pela Campanha ou parceiros;
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•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Conduzir o desenvolvimento de uma estratégia integrada de direitos ambientais e
humanos que incorpore campanhas institucionais de outras organizações, ações
de advocacy em andamento e proposta de novas ações, comunicações, mobilização,
ativismo e estratégia de crescimento;
Implementação da estratégia de crescimento dos grupos de trabalho e locais da
Campanha, tanto na mobilização de grupos já existentes quanto na formação de novos
grupos locais da Campanha.
Suporte à integração da área de Mobilização com as demais áreas de Midias sociais
com vistas ao crescimento, aquisição de novos apoiadores, desenvolvimento de
jornadas de engajamento para apoiadores – novos e existentes.
Trabalhar junto aos setores de campanha, comunicação, grupos de trabalho,
construção do movimento, Comite a fim de aumentar a participação dos ativistas e
voluntários e do público nas campanhas dae Renovar Nosso Mundo e apoiar tanto o
crescimento quanto o impacto de direitos e ações ambientais.
Construir relacionamentos sólidos com atores externos relevantes (como governo,
fóruns governamentais, organizações da sociedade civil) que tenham papel importante
na promoção e proteção dos direitos ambientais em nível nacional e internacional,
fortalecendo a reputação de Renovar Nosso Mundo como participante integral de
ações de defesa ambiental no Brasil.
Assegurar a identificação e o compartilhamento de modelos de melhores práticas e
ações ambientais desenvolvidas pelos membros de Renovar Nosso Mundo ou de outras
agências e a produção de relatórios oportunos relativos aos principais indicadores de
desempenho da Campanha que avalia os impactos em questões de direitos ambientais
no Brasil.
Desenvolver e implementar um modelo de avaliação para Renovar Nosso Mundo no
Brasil.
Administrar as avaliações de risco e supervisionar a implementação de procedimentos
de segurança para os membros de Renovar Nosso Mundo, principalmente quando em
missões, viagens ou outras situações de alto risco representando Renovar Nosso
Mundo.
Apoiar a presença e as manifestações públicas nos meios de comunicação.
Exercer as atividades administrativas de acordo com os Princípios de Ética e Conduta,
Transparência e moralidade administrativa.
Apoiar nas demais atividades que venham a ser demandadas no âmbito do Setor da
Campanha Renovar Nosso Mundo.

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
Carga horária: 6 horas diárias (Trabalho Home Office).
Local: Residir no território brasileiro.
Renda Mensal: R$2.500,00.
Benefícios: Auxílio Transporte (quando necessário).
Contrato: Prestação de serviço de consultoria - RPA ou MEI.
Duração do contrato: 1 (um) ano. A escolha do candidato será realizada pelo Grupo Gestor
da Campanha Renovar Nosso Mundo, em duas etapas: análise e seleção de currículo e
entrevistas.
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