
 

Termo de referência para Assistente de pesquisa do Instituto Promundo 

 

A Instituição 

Desde sua fundação no Brasil em 1997, a Promundo é líder global no engajamento de homens 

e meninos, em parceria com mulheres e meninas, para alcançar a igualdade de gênero e 

promover a masculinidade saudável. 

Uma de nossas ações é trabalhar com jovens para questionar normas de gênero, prevenir 

violência, promover saúde e direitos sexuais e reprodutivos e apoiar a diversidade. Criamos e 

testamos novas ferramentas de educação para a promoção da equidade de gênero, saúde e 

prevenção de violência; usamos o esporte como estratégia para alcançar jovens e adultos; 

envolvemos profissionais de educação e saúde na discussão sobre o tema; e disponibilizamos 

recursos online para levar adiante nossa missão no mundo inteiro. 

O projeto  

O projeto Jovens pelo fim da violência – praticando esportes, vencendo na vida, em parceria 

com a Kindernothilf (KNH) e a Comic Relief, atende cerca de 200 crianças, adolescentes e jovens 

diretamente em atividades esportivas, pedagógicas e culturais, que têm como foco o uso das 

metodologias do Instituto Promundo, na reorientação de práticas e na transformação de 

relações sociais com vistas à equidade de gênero e a redução e/ou eliminação do uso de 

violências. 

Descrição da Vaga de assistente de pesquisa 

A/O assistente de pesquisa visitará os territórios (Guararapes e Morro dos Prazeres) 

semanalmente e, após cada ida aos territórios, produzirá relatórios de observação das 

atividades presenciais observadas. 

Dedicação: 10 horas semanais  

Auxílio: R$1.200 

Duração: 6 (meses) renovável por mais 6 (seis) meses  

Requisitos obrigatórios: 

• Graduanda(o) a partir do 7° período, ou recém graduada(o) em Ciências sociais, 

Relações Internacionais ou áreas afins;  

• Dispor de 10 horas semanais para dedicar-se às atividades do projeto, sendo 5 horas 

por semana realizadas presencialmente no território do Morro dos Prazeres e 

Guararapes;  



• Facilidade com escrita de relatórios;  

• Ter habilidade para uso de mídias, computador e pacote Office para Windows, 

incluindo a elaboração, alimentação e interpretação de planilhas e bancos de dados; 

Atividades previstas: 

• Redação semanal e de relatórios analíticos das atividades realizadas; 

• Discussão semanal das atividades realizadas; 

• Participação na elaboração de relatórios do projeto e de artigos científicos em 

coautoria. 

Inscrição:  

A seleção será feita por meio de análise do Currículo e, para as/os candidatas(os) pré-

selecionadas(os), entrevistas online. As inscrições serão feitas através do e-mail 

promundo@promundo.org.br   até as 12:00 horas do dia 24/02/2022, horário de Brasília. Toda 

a documentação deverá ser enviada como anexo, em PDF, para o e-mail supracitado. 

Encorajamos a candidatura de mulheres negras, LBTQIA+, indígenas.  
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