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Termo de  Referênc ia  

 

 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa seleciona Consultoria Pedagógica Especializada em 

educação popular para São Paulo (SP).  

 

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

apresentação, para rh@iddd.org.br, até o dia 13 de fevereiro de 2013, com o assunto 

“EDUCADOR”.  

 

Projetos: Educação para Cidadania e Educação para Direitos 

Local: São Paulo (SP)  

Prazo para candidatura: 13/02/2013 

Natureza do Serviço: Consultoria – Pessoa Jurídica 

Modalidade: Produto 

Número de vagas: 01 

Local de trabalho: São Paulo/SP 

Vigência: 12 (doze) meses 

 

1. Objeto 

O presente termo de referência tem por objeto a contratação de Consultor especializado em 

educação popular e metodologia freiriana para os Projetos Educação para Cidadania e Educação 

para Direitos do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. 

O projeto Educação para Cidadania tem como objetivo empoderar as pessoas privadas de 

liberdade ao pleno exercício do direito de defesa. Por meio da educação, pretende-se 

instrumentalizar as pessoas privadas de liberdade também ao pleno exercício da cidadania. No 

período de 12 meses, está prevista a realização de oficinas de formação em unidades do sistema 

prisional paulista.  

O Projeto Educação para Direitos é atualmente desenvolvido em uma Escola Estadual no 

Bairro do Campo Limpo e se propõe a estimular a consciência crítica nos alunos, professores e 

comunidade do entorno escolar para o exercício pleno da cidadania. O projeto inclui aulas sobre 

direitos a alunos do 8º, 9º e 1º ano, bem como a realização de encontros bimestrais abertos à 

comunidade e formação com os professores da escola envolvida. 

 

2. Objetivo da Contratação 

Seleção e contratação de consultoria especializada em educação popular e metodologia 

dialética para revisar metodologia e conteúdo programático nos projetos de Educação do 
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Instituto, acompanhar oficinas de formação e prestar orientação pedagógica aos advogados 

voluntários.   

 

 

3. Qualificação: 

Graduação em ciências humanas, preferencialmente pedagogia. 

 

 

 

 

4. Experiência profissional:  

Requisitos mínimos: Experiência com projetos de educação inclusivos com população 

em situação de vulnerabilidade social. Experiência em educação popular com 

metodologia dialógica e dialética.  

 

5. Duração do Contrato:  

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

 

6. Do Envio da Proposta: 

Até 13/02/2013 - Envio de currículo (em arquivo anexado) e carta de apresentação (no 

máximo uma página), contendo ao menos uma referência profissional, por meio do endereço 

eletrônico: rh@iddd.org.br com assunto: “Educador”.  

Serão desconsiderados os currículos enviados após a data limite, 13/02/2013. 

 

7. Seleção 

A Seleção será feita por meio de três etapas: (i) análise curricular, (ii) entrevista pessoal e (iii) 

redação ou teste para verificação das aptidões. 


