MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
A AVSI Brasil (www.avsibrasil.com.br) A AVSI Brasil é uma organização brasileira, sem fins lucrativos,
constituída em 2007, para contribuir na melhoria as condições de vida de pessoas que vivem em situações
de vulnerabilidade ou emergência humanitária.
Em abril 2022 AVSI BRASIL assinou um contrato com um concessionaria distribuidora de energia elétrica
no Rio de Janeiro para realizar atividades educativas em algumas escolas públicas de localidades de baixa
renda, visando a promoção do uso consciente de energia. O projeto exige ações educativas baseadas na
metodologia PROCEL para estabelecer novos hábitos de consumo e mudança de cultura em uma ótica de
sustentabilidade. Além disso a ação educativa deve estimular o combate ao desperdício e ao furto de
energia e o consumo de modo consciente.
Através deste edital, a AVSI Brasil lança a seleção para contratação de Consultor Individual para:
A. Produzir o conteúdo didático e a metodologia com conteúdo ligado a metodologia PROCEL de
todas as atividades educativas previstas no projeto sendo elas: oficinas e palestras educativas
para crianças e adolescentes de Ensino Fundamental I e II e Médio e formação de formadores;
B. Produzir o material didático de apoio as atividades;
C. Aplicar a formação aos educadores, palestrantes e monitores contratados no projeto.
A AVSI Brasil convida os profissionais capacitados a manifestarem interesse em participar do processo
seletivo. Os profissionais deverão enviar o Currículo e/ou Portfólio comprovando:
1. Experiência e a competência para execução das atividades mencionadas voltadas a produção de
conteúdo e metodologia didática;
2. Conhecimento da metodologia PROCEL;
3. Comprovada experiência com planejamento e execução de aulas para crianças ou jovens e
adultos;
4. Residir na cidade do Rio de Janeiro ou limítrofes permitindo assim a realização dos trabalhos
presenciais.
Os documentos deverão ser enviados para o e-mail talentos@avsi.org.br, até o dia 13 de Maio de 2022,
destacando no assunto do e-mail: Pedagogo/a – Rio de Janeiro.
Durante o processo de seleção, será selecionado(a) 01 (um/a) Consultor(a) Individual, em base à
qualificação demonstrada para realização das atividades requeridas.
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