Edital de Contratação Temporária
Coordenação de Relações Institucionais e Advocacy
A ONG Elas No Poder está recrutando mulheres interessadas em participar da seleção para
a vaga de Coordenadora de Relações Institucionais e Advocacy. A vaga é exclusiva
para mulheres residentes em Brasília, ou com interesse em morar em Brasília. A
previsão de início é em agosto de 2021. O contrato tem duração de 6 meses, podendo ser
prorrogado a depender de recursos arrecadados pela organização

SOBRE A ONG #ElasNoPoder
A ONG #ElasNoPoder é uma organização sem fins lucrativos que surgiu em Brasília em
2018. Atualmente, a ONG possui uma equipe de mais de 70 voluntárias e atua em todo
o país. A organização existe para ampliar a participação das mulheres na política e
fortalecer sua atuação nos espaços de poder político.
Já formamos mais de 1.500 mulheres no país e, em 2020, criamos com nossos parceiros
a Im.pulsa - plataforma de formação política gratuita para mulheres. A plataforma visa
inspirar, treinar e conectar a próxima geração e mulheres líderes na América Latina. A
Im.pulsa já foi lançada no Chile, México e Brasil, onde recebeu mais de 30 mil usuários no
ano passado. Além da Im.pulsa, já realizamos outros tipos de projetos, como campanhas de
mobilização e treinamento de equipes.
Saiba mais sobre a nossa ONG em: https://elasnopoder.org

SOBRE A ÁREA
Entendemos que o aumento da representatividade feminina na política é um problema
complexo e que exige a atuação de diversos atores em diferentes frentes. Desde
governo, parlamentares, sociedade civil, partidos políticos, imprensa, etc. A ONG
#ElasNoPoder sempre atuou com foco em formar e capacitar mulheres para a disputa
eleitoral, entendendo que o conhecimento é um instrumento valioso para aumentar as
chances de vitória das mulheres nas urnas.
Porém, além dessa frente de trabalho, entendemos que é necessário unir forças junto às
organizações e movimentos que atuam politicamente na defesa de direitos das mulheres.
Estamos em um momento crítico no Congresso Nacional, com riscos sérios de retrocesso
no que diz respeito à representatividade. Queremos atuar na defesa dos direitos das
mulheres de forma ampla, com articulação política na Câmara e Senado Federal,
campanhas de conscientização e mobilização da sociedade civil em torno das pautas.
Essas ações, somadas, são essenciais para criar contextos propícios para a formulação de
leis e políticas interseccionais que impactam no aumento da representatividade política
das mulheres.

Nesse sentido, a ONG está investindo na estruturação do seu time de relações
institucionais e advocacy. Nosso foco de incidência política será no Congresso Nacional,
além de mobilização da sociedade civil e construção de pontes com parceiras e parceiros
da ONG para esse fim.
Atualmente, já contamos com uma equipe voluntária, que possui diferentes níveis de
experiência política e que já tem realizado atividades de relações institucionais, porém de
forma menos incisiva no Congresso. Em 2020, essa equipe atuou diretamente na
campanha nacional #VEM!VoteEmMulheres, realizada pela nossa ONG e organizações
parceiras. A campanha alcançou mais de 900 mil pessoas nas redes sociais e teve
adesão de mais de 40 organizações.
Agora, em 2021, queremos ampliar a atuação dessa equipe, com articulação política no
Congresso, campanhas e mobilização da sociedade civil. Entendemos que, para isso, é
importante trazer uma liderança que possua tempo, interesse e os conhecimentos
necessários para otimizar o trabalho e os aprendizados já acumulados pela nossa equipe
voluntária.
Essa liderança, junto com as demais coordenadoras da ONG, terá a responsabilidade de
construir conosco a estratégia de incidência no Congresso e na sociedade e contará,
para isso, com apoio da equipe voluntária já existente e das demais coordenadoras.

SOBRE A VAGA
Ao longo do processo de seleção, daremos preferência para mulheres autodeclaradas
como pretas, pardas, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+ e PCDs.
Aqui vamos listar algumas características que entendemos que são necessárias para todas
as candidatas:
●
●
●
●
●
●

Residir em Brasília, ou ter interesse em morar em Brasília
Ter conhecimento de processo legislativo
Ter conhecimento de advocacy, lobby e mobilização de sociedade civil
Ter compreensão das dinâmicas de desigualdade de gênero, raça e seus impactos
no país e nas mulheres
Ter facilidade para trabalhar em equipe
Ter proatividade e flexibilidade para trabalhar em contextos de constante mudança

E aqui vamos listar características que são desejáveis (mas não obrigatórias) das
candidatas:
●
●

Experiência de trabalho no Congresso Nacional (em assessoria parlamentar ou
relações governamentais)
Experiência de atuação no Congresso Nacional na defesa de pautas relacionadas
aos direitos das mulheres

●
●
●
●

Experiência de atuação no Congresso Nacional junto a entidades/organizações do
terceiro setor
Conhecimento/experiência com questões interseccionais
Experiência de atuação em coletivos de gênero
Experiência em gestão de voluntariado

Remuneração: R$ 5.000,00/mês
Dedicação: sabemos que a rotina da política é bastante instável e é importante que as
candidatas estejam cientes desse desafio. Entendemos que a dedicação diária pode girar
em torno de 6h/dia (na média). Porém, terão dias mais e menos intensos. Para nós, é
importante que o trabalho na ONG seja uma prioridade na agenda em relação a eventuais
projetos paralelos que venham a existir.
Formato de contratação: pessoa jurídica, ou seja, é necessário que a candidata possua ou
crie um CNPJ/MEI (ou outro) para emitir notas fiscais e receber os pagamentos.

ETAPAS DE SELEÇÃO
As etapas consistem em:
●
●
●
●
●

Inscrição com envio de currículo até dia 25/07 (domingo)
Seleção para fase de entrevistas dia 27/07
Agendamento de entrevistas dia 28/07
Realização das entrevistas dias 30/07, 31/07, 02/08, 03/08 e 04/08
Resultado final dia 06/08
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

Dúvidas? Entre em contato com: falecom@elasnopoder.org

