CHAMADA PÚBLICA DA PESQUISA DE CIDADANIA PERCEBIDA
O IBASE ABRE EDITAL PARA SELECIONAR ENTREVISTADORAS/ES PARA O PROJETO
CIDADANIA ATIVA E ACESSO À JUSTIÇA - CAAJ, RESIDENTES NO BAIRRO DE JARDIM
GRAMACHO EM DUQUE DE CAXIAS E NAS FAVELAS QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO
BOREL (INDIANA, BOREL, CASA BRANCA E CHÁCARA DO CÉU), NO RIO DE JANEIRO.

O Projeto Cidadania Ativa e Acesso à Justiça - CAAJ é desenvolvido pelo Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase em parceria com o Fórum Comunitário de
Jardim Gramacho e com o Coletivo Brota na Laje, desde dezembro de 2019, com o apoio do
International Development Research Centre - IDRC .
Tem como objetivo fortalecer instituições, redes, coletivos e outras organizações de
cidadania ativa a partir da construção de indicadores de cidadania que se tornam argumentos
qualificadores da luta política em defesa de direitos humanos, ampliando capacidades que
fortalecem a participação cidadã e impulsionam o acesso à justiça como direitos.
O Projeto CAAJ tem como base a Metodologia INCID - Indicadores de cidadania, que
considera como cidadania efetiva a relação entre as dimensões das cidadanias Medida (dados
públicos), Garantida (políticas públicas vigentes), Percebida (percepção de direitos e violações,
pelos territórios) e Cidadania Ativa (organização e ação dos territórios na luta por direitos).
Com o objetivo de desenvolver os indicadores da dimensão da cidadania percebida, este
edital seleciona entrevistadoras/es para a realização da pesquisa de fluxo sobre direitos e suas
violações, junto às moradoras e moradores dos territórios citados.

1. Informações Preliminares.
1.1 - O edital abrange somente as moradoras e moradores que residem nos territórios de
Jardim Gramacho e nas favelas que compõem o Complexo do Borel (Morro do Borel,
Indiana, Chácara do Céu e Casa Branca);
1.2 - A equipe de entrevistadoras e entrevistadores desenvolverá as atividades cumprindo
rigorosamente os protocolos de proteção e segurança do Projeto CAAJ, sobre os quais
terão formação sobre seu conteúdo;
1.3 - Incentivamos a candidatura de mulheres, pessoas negras e pessoas trans.

2.

Das condições para a participação do processo seletivo:
2.1 - Ter no mínimo 18 anos de idade.
2.2 - Estar vacinado com 2 ou mais doses de proteção contra o Coronavírus. (Será exigida
a apresentação de comprovante de vacinação).
2.3 - Morar nos territórios a serem pesquisados.
2.4 - Ter disponibilidade para trabalhar entre os horários de 8h às 18h, de segunda à
sábado.
2.5 - Ter no mínimo o Ensino Médio completo, ou estar (comprovadamente) terminando.

2.6 - Não ter vínculo empregatício no período de realização da pesquisa.
2.7 - Ter disponibilidade para participar de encontros e eventos de qualquer natureza
relacionada ao desenvolvimento da pesquisa de Cidadania Percebida, no território e fora
dele.
3. Do Processo seletivo
3.1 - Calendário de atividades
Atividades
Abertura do edital e inscrições para o
Processo seletivo
Fechamento do Edital

Data
07/12/21
20/01/22

Lista de selecionadas/os
Entrevistas com as/os selecionadas/os

21/01/22 à 25/01/22
26/01/22

Contratação das/os selecionadas/os

01/02/22

Início das atividades

02/02/22

Realização da pesquisa nos territórios

Fevereiro a março de 2022

3.2 - As/os selecionadas/os serão contactadas/os por e-mail ou telefone para a
entrevista.
3.3 - A entrevista é a última etapa classificatória.
3.4 - A forma de contratação das/dos entrevistadoras/es será em regime de prestação
de serviços de pessoa jurídica ou MEI;
3.5 - Contatos para esclarecimento sobre o processo seletivo: caaj@ibase.br
3.6- A pessoa selecionada será imediatamente contratada

4. Da Inscrição:
4.1 - Jardim Gramacho - Acesse
https://forms.office.com/r/cyu880fm3j
4.2 - Complexo do Borel - Acesse
https://forms.office.com/r/Mr3iStKe0S
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