EDITAL
Seleção de Produtor/a/e para o Galpão Bela Maré
O Observatório de Favelas do Rio de Janeiro torna pública a seleção de produtor/e/a
para compor a equipe do Galpão Bela Maré. Incentivamos candidaturas de pessoas
negras, moradoras de favelas e periferias, mulheres e/ou LGBTQI+
1 – Informações Gerais
1.1- Sobre o Observatório de Favelas:
O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de interesse público,
com sede na Maré, no Rio de Janeiro. Desde 2001, nos dedicamos à produção de
conhecimento e proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos. O
Observatório de Favelas busca criar e articular condições, formas e meios para uma
comunicação que leve em conta a multiplicidade de demandas políticas,
manifestações culturais e processos de produção subjetiva encontrados nos territórios
populares. Com isto, procuramos disputar narrativas sobre as favelas e periferias e
seus moradores, a partir da afirmação enquanto territórios e sujeitos de potência e
direitos.
1.2 - Sobre o Galpão Bela Maré
Inaugurado em 2011, o Galpão Bela Maré, localizado no Conjunto de Favelas da
Maré, representa o projeto institucional do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro,
em parceria com a Produtora Automatica, na construção de um espaço alternativo
dentro do cenário das artes do Rio de Janeiro metropolitano. O espaço existe com o
objetivo de contribuir para a democratização e difusão de todos os tipos de expressões
artísticas.
1.3. Número de vagas: 1 (uma).
1.4. Pré-requisitos:
- Experiência em produção cultural comprovada de no mínimo dois anos em
instituições da sociedade civil e/ou espaços culturais;
- Formação superior em Produção Cultural ou áreas afins;
- Preferencialmente morador(a) da Maré ou adjacências;
- Disponibilidade para incorporação imediata;
1.5. Descrição de responsabilidades:
- Alinhamento com os campos fundamentadores do trabalho no Galpão Bela Maré
(coordenação, curadoria e programa educativo);
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- Ler e
responder emails de contato do Galpão;
- Participar de reuniões semanais de equipe e reuniões de produção do projeto Bela
em Casa;
- Produzir a programação de atividades do Galpão - online e offline;
- Contribuir com a organização dos drives de trabalho do Galpão Bela Maré;
- Organizar demandas através de checklists e cronogramas, criando e sistematizando
fluxos de trabalho de produção e integração da equipe;
- Gerenciar necessidades do espaço físico (manutenção e serviços gerais);
- Dar suporte ao trabalho do programa educativo e de mobilização territorial;
- Interlocução com a coordenação e com a equipe administrativo-financeira para
acompanhamento de pagamento a fornecedores e artistas;
- Produção de relatórios e atas;
- Abrir e fechar o Galpão;
- Produzir eventos do Galpão, OF e parceiros (contratar fornecedores, receber
equipamentos, montar infraestrutura, receber parceiros, organizar horário da equipe e
funções, acompanhar visitas técnicas, gerenciar cronograma, dar suporte ao bar e
prestar contas);
- Organização de listas e idas à compras de aquisição de materiais para o programa
educativo, materiais de escritório e alimentação;
- Organização e manutenção da sala de produção; e
- Interlocução com o Desenvolvimento Institucional.
1.6. Recursos financeiros: R$ 2.300 (Dois mil e Trezentos Reais) mediante emissão
de nota fiscal.
1.7. Carga horária: 40h semanais atualmente híbridas em modelo presencial e online
entre segunda e sexta, de 10h às 18h. No retorno ao funcionamento presencial
integral a carga horária será dividida entre terças e sábados.

2 – Das Inscrições:
2.1 – As inscrições devem ser apresentadas mediante envio de currículo por e-mail
para oportunidades@observatoriodefavelas.org.br; com assunto “seleção
produção Galpão Bela Maré – Nome da/o candidata/o” até o dia 26 de janeiro de
2021. O arquivo deverá estar nomeado da seguinte forma: “nome da/o
candidata/o_CV”.
2.2 – O Observatório de Favelas não se responsabilizará por inscrições não recebidas
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
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3 – Etapas da Seleção
A seleção será realizada mediante análise dos currículos e entrevista.
4 - Calendário
- Recebimento de currículos: de 19 a 26 de janeiro
- Processo seletivo: entre 27 de janeiro e 04 de fevereiro
- Até 09 de fevereiro os/as/es candidatos/as/es receberão comunicado do
resultado final de sua candidatura por e-mail.
5- Local de trabalho
- No momento, por medidas de precaução e cuidado diante da pandemia de
COVID-19, os trabalhos estão sendo realizados de forma híbridas em modelo
presencial e online. Os serviços serão prestados no Galpão Bela Maré, localizado na
rua Bitencourt Sampaio, 169 – Maré, respeitando os horários de expediente do
espaço.
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