
 

 

OPORTUNIDADE DE CONSULTORIA 

O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), organização não governamental criada em 1997 que tem 

como principal objetivo o acompanhamento, a orientação e a defesa de pessoas em situação de prisão 

por meio de atendimento direto, educação de caráter emancipatório para a promoção da cidadania, e o 

fomento de um canal contínuo de diálogo público, está à procura de profissionais para realizar uma 

consultoria. 

O presente termo de referência visa à contratação de uma consultoria para subsidiar o trabalho do 

Projeto Gênero e Drogas do ITTC na realização de eventos e coletas de dados em seis cidades do Brasil 

em 2017. Os eventos visam divulgar os produtos já elaborados sobre os temas que o Projeto aborda. 

Ainda, por meio destas visitas, visamos mapear quais e como são as especificidades locais das 

violações de gênero no sistema de justiça criminal a partir da política de drogas, assim como quais as 

práticas locais em termos de violações de gênero, sistema de justiça criminal e política de drogas. 

● PERFIL 

● Ser profissional das áreas de humanas; 

● Ter experiência na área de desenvolvimento de projetos; 

● Ter familiaridade com a elaboração de metodologias de pesquisa e coleta de dados; 

● Ter experiência com a elaboração de estratégias para trabalho em grupos; 

● Forte motivação e afinidade com temas de gênero, sistema de justiça criminal e política de 

drogas; 

● Facilidade para trabalhar em equipe e fazer contatos; 

● Flexibilidade de horários; 

● Excelente redação; 

● Habilidade para cumprir prazos; e 

● Familiaridade com dinâmicas de movimentos sociais, organizações não governamentais, 

instituições e serviços públicos. 

 

● ATIVIDADES 

● Reuniões com as equipes do Projeto Gênero e Drogas e da Comunicação do ITTC; 

● Elaboração de metodologia para coleta e sistematização de dados locais, de forma a auxiliar na 

organização das agendas das viagens por seis cidades brasileiras; 

● Apoio para qualificação da base de dados; 

● Produção de relatórios; e 

● Apoio para a produção de um material final. 

 

● ESPECIFICAÇÕES DA VAGA 

● Dedicação de 64 horas mensais, distribuídas conforme combinado; 

● Início em 30 de janeiro de 2017; e 

● Contrato de 12 meses com 2 meses iniciais. 

 

Os currículos, em pdf, deverão ser encaminhados para o e-mail oportunidades@ittc.org.br, com o 

assunto: “Consultoria Projeto Gênero e Drogas – ITTC”, impreterivelmente até o dia 20 de janeiro de 

2017, junto com uma proposta inicial de metodologia. Apenas os currículos enviados com a proposta 

serão considerados concorrentes em nosso processo seletivo. 


