DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE INSCRITAS,
AS INSCRIÇÕES DA VAGA DE PESQUISADORA
SE ENCERRARÃO EM 22/03/2021
Termo de referência para seleção de pesquisadora especialista em
gênero e raça com foco em Organizações da Sociedade Civil (OSC)
Brasileiras

O compliance
e a cultura de
sua organização
concordando
em gênero,
número e raça.

>>> Esta é uma vaga destinada exclusivamente para mulheres
autodeclaradas negras.
Vaga: especialista técnica de pesquisa em gênero, raça e
diversidade
Período para candidatura: 16 a 28 de março de 2021, 23h59,
horário de Brasília
Formato de contratação: prestação de serviço
Local das atividades: remoto
Início das atividades: previsto para a primeira semana de abril
Duração das atividades: 2 meses e meio
Valor total para a realização das atividades: R$5.000,00
(cinco mil reais)

1. Entidades responsáveis pelo projeto
GEMA - Consultoria em Equidade
Instituição que atua no apoio a empresas e organizações nas temáticas
de gênero, raça e equidade. Mais informações: gemaconsultoria.com
Instituto Matizes - Pesquisa e Educação para a Equidade
Iniciativa direcionada a atividades educativas e à elaboração de pesquisas
sobre equidade, direitos humanos e desigualdades. Mais informações:
institutomatizes.com

2. Contexto da pesquisa
O projeto Diversidade e Equidade nas OSC brasileiras consiste em uma
pesquisa que proporcione dados inéditos sobre diversidade e equidade
nas organizações da sociedade civil (OSC) brasileiras com foco em raça
e gênero.
www.gemaconsultoria.com

No Brasil, existem hoje cerca de 800.000 OSC ativas, de acordo como o Mapa das OSC (IPEA,
2018). O levantamento explora diferentes dimensões deste universo, como a distribuição das
OSC por região, por área de atuação, porte, composição étnica e de gênero das pessoas
ocupadas. Partindo deste levantamento e de estudos realizados sobre as OSC brasileiras
(LOPEZ et. al., 2013; LOPEZ e ABREU, 2014, GIFE, 2019, 2020), o projeto Diversidade e
Equidade nas OSC Brasileiras buscará aprofundar os resultados do Mapa das OSC acerca
do modo como as temáticas de gênero e raça são trabalhadas nas organizações, quais
desafios elas têm enfrentado e as boas práticas relacionadas à valorização da diversidade
dentro e fora das organizações.
Para alcançar tais objetivos, serão utilizadas metodologias quantitativas e qualitativas que
possibilitem compor um mapeamento sobre o tratamento dado por OSC brasileiras no campo
das ações e políticas de diversidade.
A pesquisa tem como idealização e direção geral a GEMA - Consultoria em Equidade, conta
com direção técnica do Instituto Matizes e financiamento da OSF.

3. Atividades realizadas
A pesquisadora irá atuar em parceria com a direção técnica para realizar:
• colaborar na construção do argumento teórico e da estruturação do questionário,
• aplicação do survey e acompanhamento do disparo
• colaborar na escrita do relatório.
• participar de reuniões de alinhamento e workshop interno
• levantar, selecionar e sistematizar bibliografia pertinente à pesquisa

4. Duração e horário das atividades
A organização do horário das atividades realizadas poderá ser determinada pela própria
pesquisadora a partir do cronograma das atividades do projeto, devendo apresentar
disponibilidade para participação de reuniões virtuais com a parte contratante e parceiros.
O cronograma e os prazos de cada atividade serão combinados com a pesquisadora após a
contratação.

www.gemaconsultoria.com

5. Qualificações e competências
5.1 Requisitos obrigatórios
• Ensino Superior Completo (formação em algum curso da área de Ciências Humanas ou
Ciências Sociais Aplicadas, tais como Ciências Sociais, Pedagogia, Letras, Comunicação,
Administração, Economia, dentre outras )
• Experiência de pesquisa com análise quantitativa.
>>> Esta é uma vaga destinada exclusivamente para mulheres autodeclaradas negras.
5.2 Requisitos desejáveis
• Pós-graduação completa ou em andamento nas áreas de Ciências Humanas ou Ciências
Sociais Aplicadas
• Experiência profissional em pesquisas quantitativas com foco nos seguintes temas: gênero,
raça, OSC (ou ONG), diversidade e inclusão.
• Experiência na elaboração de questionários e aplicação de surveys
• Experiência profissional ou acadêmica em Organizações da Sociedade Civil

6. Materiais para as atividades
A pesquisadora deverá dispor dos materiais e insumos para realização das atividades
(computador e/ou aparelho celular para acesso à internet, Google Meet, e-mail e Whatsapp).

7. Pagamento
O valor total pago pela realização das atividades é de R$5.000,00 (cinco mil reais), que serão
depositados em conta corrente designada pela pesquisadora em duas parcelas iguais, pagas
no início e no fim das atividades.

8. Inscrições
As inscrições devem ser realizadas no link: https://forms.gle/phAS1hUyHb4EcgTm7
Ao clicar no link, é necessário preencher o Formulário do Google e anexar o currículo
(sugerimos o curriculum vitae com endereço para currículo lattes).

www.gemaconsultoria.com

A submissão de candidaturas deverá ser feita até às 23h59 do dia 28 de março de 2021
(Horário de Brasília). Não serão aceitas submissões feitas após o prazo final estipulado.

9. Etapas do processo seletivo
A seleção terá duas etapas: triagem de currículos e entrevista. Apenas as candidatas com os
currículos selecionados serão convocados para a etapa de entrevista.
Ao final do processo seletivo, todas as candidatas serão informadas sobre o resultado, ainda
que não tenham sido selecionadas.
>>> Encorajamos a inscrição de mulheres mães, de diferentes regiões do país e das
mais diversas identidades de gênero e orientações sexuais.

São Paulo, 16 de março de 2021.

www.gemaconsultoria.com

