
EDITAL DE INSCRIÇÕES (EQUIPE VOLUNTÁRIA):
MULHERES DO AMANHÃ 2022 [EXCLUSIVO PARA MULHERES]

O “Mulheres do Amanhã” é um programa que visa, através de encontros com especialistas
e acompanhamento de mentoras, inspirar e engajar meninas de escolas públicas, de modo
que estas se sintam menos propensas a abandonarem os estudos.

O presente edital conta com as atribuições para vagas de voluntária em apoio
técnico/administrativo; comunicação; engajamento e psicologia. Para vagas de mentora,
acessar o edital específico.

I. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O trabalho realizado em todas as vagas na Equipe do Programa Mulheres do Amanhã é de
cunho voluntário, sem vínculo empregatício, não gerando obrigações trabalhistas ou
remuneração, gerando apenas certificado de participação ao final do período.

1.2 As atividades como voluntária serão realizadas de março a meados de julho de 2022,
totalizando cerca de 20 semanas. Interessadas em se manterem na equipe para 3ª edição serão
convidadas a renovarem o termo de voluntariado, sem necessidade de novo processo seletivo.

1.3 A voluntária se compromete a realizar suas atribuições com ética, respeito e
comprometimento.

1.4 A voluntária se compromete em não divulgar informações privadas, as quais terá acesso,
das participantes do programa.

1.5 A carga horária semanal destinada às atividades são dependentes das atribuições (abaixo),
com média de 3 horas.

II. VAGAS DISPONÍVEIS

Área Vagas

Apoio técnico/administrativo 2 vagas

Comunicação e mídias sociais 4 vagas

Engajamento 3 vagas

Psicologia 3 vagas

https://9b2ff8a2-c926-4dd1-8830-76a2b61debd4.filesusr.com/ugd/0163e9_155f41bf765a478ea384f2ec81f07da6.pdf


2.1 Vaga em Apoio Técnico/Administrativo

2.1.1 Atribuições
● Realização de mediação dos webinares/encontros coletivos com palestrantes externas

(sábados - 11h; semanas intercaladas entre a equipe);
● Realização de comunicação com mentoras e mentoradas sobre encontros, tarefas,

pendências, links, etc;
● Registro de frequência das alunas nos encontros coletivos (sábados - 11h; semanas

intercaladas entre a equipe);
● Apoio na elaboração de documentos.

2.1.2 Requisitos
● Disponibilidade de três horas semanais;
● Habilidades de comunicação e/ou escrita.

2.2 Vaga em Comunicação

2.2.1 Atribuições
● Elaboração de artes e textos para redes sociais (Plataforma Canva);
● Gerenciamento de redes sociais do projeto (interação com seguidores; alcance de

público-alvo, etc);
● Suporte na elaboração de slides;
● Apoio na manutenção do site.

2.1.2 Requisitos
● Disponibilidade de duas horas semanais;
● Experiência com a plataforma Canva;
● Familiaridade com Instagram e LinkedIn.

2.3 Vaga em Engajamento

2.3.1 Atribuições
● Acompanhamento das interações das alunas nas redes sociais do projeto;
● Acompanhamento de frequência das alunas nos encontros/mentorias;
● Estímulo à participação das alunas nas atividades do programa;
● Gerenciamento de gameficação (ranking) de meninas mais engajadas do programa.

2.3.2 Requisitos
● Disponibilidade de duas horas semanais;
● Habilidade de comunicação;
● Familiaridade com funções básicas de planilhas, Instagram e LinkedIn.



2.4 Vaga em Psicologia

2.4.1 Atribuições
● Auxílio a mentoras com dificuldades na condução de conversas com alunas;
● Suporte para mentoras conduzirem conversas com alunas que apresentem sintomas de

distúrbios psíquicos;
● Apoio em emergências clínicas/distúrbios psíquicos.

ATENÇÃO: O suporte oferecido pela voluntária se dará de maneira pontual, não se
caracterizando como atendimento contínuo das alunas e/ou mentoras.

2.4.2 Requisitos
● Disponibilidade de três horas semanais;
● Ter formação e atuação como psicóloga.

III. INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições para voluntária no programa estarão disponíveis de 06/02 até 19/02 às
23h59 (horário de Brasília) através dos formulários Google.

○ Formulário de inscrição para apoio técnico/administrativo;
○ Formulário de inscrição para comunicação;
○ Formulário de inscrição para engajamento;
○ Formulário de inscrição para psicologia.

3.2 O processo seletivo poderá contar com uma etapa de bate papo (via whatsapp ou
google meets) para esclarecimentos de pontos indicados no formulário.

3.3 As aprovações serão divulgadas até 05/03 às 23h59, por e-mail ou whatsapp informado
na inscrição.

3.4 É permitido se inscrever para mais de uma vaga.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 Em caso de dúvidas ou problemas com preenchimento de formulário, contatar a equipe
através do e-mail “contato.mulheresdoamanha@gmail.com” ou por mensagem direta no
instagram @mulheres.do.amanha.

4.2 Dúvidas e problemas devem ser encaminhados antes do encerramento das inscrições.

https://forms.gle/EUM97oZeyBBWgCkc6
https://forms.gle/i7SxPMhEr7T99aZf7
https://forms.gle/TYrZbf4sZzJpRfpv7
https://forms.gle/55STNkeGsmAHUban8

