
 
Repórter Brasil seleciona educador(a) para Araguaína (TO) 

 

Currículo do(a) interessado(a) deve ser enviado em documento anexado, junto com carta 

de apresentação, para escravonempensar@reporterbrasil.org.br , aos cuidados do 

programa “Escravo, nem pensar!, até o dia 5 de fevereiro de 2012, com o assunto 

“EDUCADOR II” 

 

Vaga: Educador(a) para o programa “Escravo, nem Pensar!” da ONG Repórter 

Brasil em Araguaína (TO) 

Data do edital: 30/01/2012 

Prazo para candidatura: 05/02/2012 

Programa: Escravo, nem Pensar! 

Local: Repórter Brasil, Araguaína (TO) 

Carga horária: 30 horas semanais 

Início: imediato 

 

Sobre a vaga 

A ONG Repórter Brasil contrata educador(a) para o programa “Escravo, nem 

pensar!”, para ações que visem à difusão do conhecimento a respeito de tráfico 

de pessoas e trabalho escravo rural contemporâneo como forma de combater 

essa violação dos direitos humanos e a promoção do engajamento das 

comunidades vulneráveis na luta contra o trabalho escravo. 

A presente vaga será dedicada ao desenvolvimento de metodologia para a 

formação de gestores públicos da Educação sobre trabalho escravo 

contemporâneo e temas relacionados, para que realizem formações de 

professores nos municípios do estado do Pará e promovam a inserção dos 

temas de direitos humanos relacionados a trabalho e meio rural nos currículos 

escolares como política pública. 

 

Descrição do cargo e responsabilidades 

1) Pesquisar conteúdos didáticos, estruturas curriculares e processos de 

formação de professores; 

2) Pesquisar materiais didáticos que tratem das temáticas relacionadas a 

trabalho, campo e direitos humanos; 

3) Fazer contato com entidades da sociedade civil, poder público, 

movimentos sociais e universidades 

4) Desenvolver materiais didáticos e metodologias educacionais; 

5) Viajar para realização de pesquisa de campo;  

6) Realizar as formações e acompanhamentos nas cidades de atuação do 

programa; 



7) Sistematizar o conteúdo produzido e contribuir com o aprimoramento 

do material didático;  

8) Produzir relatórios do projeto.  

Requisitos 

1) Bacharelado ou licenciatura em história, geografia, ciências sociais, letras, 

jornalismo e/ou pedagogia 

2) Experiência com projetos de educação que envolvam comunidades 

(preferencialmente comunidades do campo) 

3) Experiência na articulação de atividades comunitárias 

4) Disponibilidade para viajar 

5) Capacidade de mobilização e articulação com entidades e movimentos 

sociais 

6) Facilidade para trabalhar em equipe 

7) Capacidade de cumprir prazos 

8) Disponibilidade imediata para morar em Araguaína (TO) 

 

Remuneração 

 Salário base de educador com nível superior: R$ 2.074,00 (dois mil reais), valor 

bruto, registro CLT. 

 

Processo seletivo 

Enviar currículo (em documento anexado) e carta de apresentação (no máximo 

uma página) ao endereço eletrônico: escravonempensar@reporterbrasil.org.br 

aos cuidados do programa "Escravo, nem pensar!", até o dia 5 de fevereiro de 

2012, com título “EDUCADOR II”. 

 

Candidaturas enviadas após esta data e/ou com documentação incompleta não 

serão aceitas no processo.   

 

A seleção será feita por meio de três etapas: (i) análise curricular enviada no 

prazo deste edital, (ii) entrevista realizada pessoalmente com a equipe do 

programa (para esta fase serão selecionados até 4 candidatos) e (iii) redação, 

atendendo a seus requisitos.  

 

A Repórter Brasil não arcará com nenhum tipo de custo dos candidatos – na 

fase da entrevista -, como transporte e alimentação. 

  

A ONG se reserva o direito de realizar uma nova convocação caso nenhum dos 

candidatos convocados anteriormente preencha as exigências e o perfil exigido 

no edital 

 

Todas as informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste edital, 

portanto pedimos gentilmente aos candidatos que não liguem e/ou escrevam a 

respeito dela. A equipe se reserva no direito de divulgar o resultado conforme 

seu calendário de contratação. 

 



 
Sobre o “Escravo, nem pensar!” e a Repórter Brasil 
O “Escravo, nem pensar!” é um programa educacional coordenado pela ONG 

Repórter Brasil. Tem como missão: diminuir, por meio da educação, o número 

de trabalhadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aliciados para o 

trabalho escravo na Amazônia e no Cerrado brasileiros; difundir o 

conhecimento a respeito de tráfico de pessoas e de trabalho escravo rural 

contemporâneo como forma de combater essa violação dos direitos humanos; 

promover o engajamento de comunidades vulneráveis na luta contra o trabalho 

escravo. Para isso, o programa realiza formações de educadores, de gestores 

públicos de Educação e de lideranças populares, produz materiais didáticos e 

metodologias, realiza e apoia festivais e concursos culturais sobre o assunto, 

articula a formação de uma rede entre participantes de diferentes regiões do 

país e apoia o desenvolvimento de iniciativas locais de prevenção ao trabalho 

escravo. 

 

A Repórter Brasil é uma organização não-governamental fundada em 2001 e é 

uma das principais fontes de informação sobre trabalho escravo no Brasil. Suas 

reportagens, investigações jornalísticas, pesquisas e metodologias educacionais 

têm sido usadas como instrumentos para combater a escravidão 

contemporânea, um problema que afeta milhares de brasileiros. Sua missão é 

identificar e tornar públicas situações que ferem direitos trabalhistas e causam 

danos socioambientais no Brasil, visando à mobilização de lideranças sociais, 

políticas e econômicas para a construção de uma sociedade de respeito aos 

direitos humanos, mais justa, igualitária e democrática 


