
 
Processo Seletivo 

Coordenadora de Projetos 
 
A Fundação Friedrich Ebert (FES) no Brasil procura uma mulher negra que possa somar-se à sua equipe em 
São Paulo na função de Coordenadora de Projetos para trabalhar prioritariamente nas áreas de feminismo e 
justiça racial.  
 
Sobre a FES  
 
A FES é a fundação política mais antiga na Alemanha e atua em mais de 100 países. No Brasil estamos ativos 
por mais de 40 anos. Nós trabalhamos para uma sociedade livre e solidária que ofereça as mesmas 
oportunidades de participação política, econômica, social e cultural, independentemente da origem, gênero 
ou religião. Uma democracia forte, um crescimento econômico sustentável e que ofereça trabalho decente 
a todos e todas. Um Estado de bem-estar social que ofereça educação e saúde de qualidade, que combata a 
pobreza e a fome e ofereça proteção às suas cidadãs e aos seus cidadãos frente aos desafios da vida em 
sociedade.  Nossas parcerias são com sindicatos, partidos políticos, sociedade civil, instituições científicas, 
meios de comunicação e academia. Acesse nosso site para mais informações: https://brasil.fes.de/  
 
A FES Brasil promove o combate à discriminação de raça e gênero, nesse sentido, adotamos uma política de 
ações afirmativas neste processo seletivo. 
 
Gostaria de trabalhar conosco?  
 
Funções principais e atividades a serem desenvolvidas 

• Coordenação e desenvolvimento de projetos e linhas de trabalho em particular nas temáticas de 
feminismo, igualdade racial 

• Desenvolver projetos em base dos valores e objetivos da FES 

• Coordenar e comunicar com os/as parceiros/as nacionais e internacionais 

• Planejamento, organização e realização de atividades correlatas aos projetos  

• Consultoria e preparação de informes 

• Monitoramento, acompanhamento e avaliação de projetos planejados 

• Trabalho regional e internacional com a rede da FES 
 
Perfil e qualificações necessárias  

• Formação superior preferencialmente nas áreas: Direito, economia ou ciências sociais  

• Expertise nos temas justiça de gênero, feminismo e justiça racial 

• Mínimo de cinco anos de experiência laboral 

• Experiência em gestão de projetos em organizações sociais 

• Experiência de trabalho em equipe e de forma independente   

• Facilidade para atuar em projetos simultâneos 

• Conhecimento avançado dos idiomas espanhol e inglês 

• Boa capacidade de comunicação e interlocução com os movimentos sociais de mulheres e 
antirracistas 

• Atitude proativa e colaborativa 

• Disponibilidade para trabalhar em nosso escritório em São Paulo  

• Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais  

• Capacidade de trabalhar em equipe e habilidade intercultural 

• Ter um forte compromisso com os valores da fundação 

• Disponibilidade para início imediato 

https://brasil.fes.de/


 
 
Nossa oferta  

• Trabalhar numa equipe motivada e preparada para uma sociedade mais justa e menos desigual 

• Contrato CLT. Salário e benefícios segundo as condições locais e de acordo com o padrão da 
fundação 

• Plano de Saúde 

• Período integral (40h semanais) 

• Ambiente de trabalho respeitoso e com espírito de coletividade 

• Local de trabalho em nosso escritório de São Paulo na Paulista (com possibilidade de trabalho 
remoto)  

 
Participação no processo seletivo 
 
A FES Brasil promove o combate à discriminação de raça e de gênero. Terão preferência as mulheres pretas 
e pardas com o perfil e as qualificações necessárias. 
 
As pessoas interessadas na vaga devem se candidatar até às 23h59 do dia 11 de fevereiro de 2022 através 

do link: https://forms.gle/dP5YoYmnj5VxXWeQA com o envio de: 

• Carta de motivação (experiência prévia e razões de interesse em trabalhar conosco, máx. 1 página)  

• Currículo  
 

(Note que será necessário anexar a carta de motivação de max. 1 página e o CV) 

Qualquer dúvida, favor escrever para Sybille Richter pelo e-mail sybille@fes.org.br  

 

Avisos  

Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com documentação incompleta não serão 

aceitas no processo. 

As pessoas selecionadas neste processo seletivo serão convidadas para uma entrevista. 

 

https://forms.gle/dP5YoYmnj5VxXWeQA
mailto:sybille@fes.org.br

