
Processo de Seleção para Equipe do SOS Corpo  - 2022
Setor Administrativo e Financeiro

O SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia convida à participação em processo de seleção
de integrante para sua equipe permanente de trabalhadoras,  com atuação político-profissional  no setor
administrativo e financeiro do SOS Corpo. 

1 Sobre o SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia

O SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia é uma organização da sociedade civil, sem fins
lucrativos, de caráter político profissional, fundada em 1981, com sede em Recife. Nossa ação tem como
fundamento a ideia de que os movimentos de mulheres, como movimentos sociais organizados que lutam
pela  transformação  social,  são  sujeitos  políticos  que  provocam  mudanças  nas  relações  sociais  e  nas
condições de vida das mulheres e dos seus contextos. Por isso, o seu trabalho prioriza o fortalecimento
destes  movimentos,  a  atuação  de  forma  articulada  na  esfera  pública  e  a  produção  de  conhecimentos
vinculados às suas causas. O SOS Corpo desenvolve várias práticas de trabalho técnico-político - educação,
pesquisa, comunicação e ação política – que, juntas, conformam a base da sua atuação.

A equipe do SOS Corpo realiza sua militância feminista na Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB)
e no plano latino-americano a Articulação Feminista Marcosur (AFM). No âmbito local integrante do SOS
Corpo atuam no Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE) e na Rede de Mulheres Negras de Pernambuco.

2 O trabalho no SOS Corpo

Sugerimos que as interessadas examinem o site do SOS Corpo (www.soscorpo.org.br) para maior
conhecimento da atuação coletiva de nossa organização.

3 Requisitos e habilidades necessárias

 Disposição para integrar o SOS: um coletivo político-profissional, vinculado ao feminismo autônomo e
antissistêmico  (anti-patriarcal,  anticapitalista  e  antirracista),  com  práticas  nas  áreas  de  educação,
pesquisa e comunicação e com ação política feminista definida coletivamente. Isso implica em participar
dos processos de autogestão do SOS, o que inclui o desenvolvimento do projeto político institucional e
do plano anual do SOS Corpo, também o seu monitoramento permanente e avaliação;

 Disposição para residir em Recife ou outro município da Região Metropolitana do Recife;

 Mulheres com formação de nível superior;

 Capacidade para desenvolver plano de trabalho pessoal;

 Domínio da língua portuguesa, capacidade de síntese, escrita fluente e comunicação;

 Experiência com processos coletivos e apreço por trabalho em equipe;

 Disponibilidade para viagens, trabalhos noturnos e em fins de semana, eventualmente;

 Compromisso com dedicação exclusiva;

 Domínio  de  editor  de  texto,  domínio  médio  de  excel  (produzir  e  editar  planilhas),  experiência  em
programas informatizados de gerenciamento financeiro e contábil para ONGs.

http://www.soscorpo.org.br/


 Capacidade de planejar, acompanhar, desenvolver metodologias e processos nas áreas administrativas e
financeiras;

 Habilidades para desenvolver arquivos, instrumentos, normas e documentos de orientação, organização,
monitoramento e controle administrativo-financeiros;

 Habilidades de elaborar comunicações, registros, organização de arquivos e documentação próprias da
área administrativa  e financeira;

 Capacidade  técnica  de  elaborar  orçamentos  e  relatórios  financeiros  de  pequenos  projetos  de
financiamento;

 Habilidade de coordenar equipes em sua área de trabalho;

É desejável também:
 Habilidades técnico-políticas para realizar assessorias em desenvolvimento institucional e/ou gestão de

projetos de pequeno e médio porte no campo administrativo-financeiro a organizações da sociedade
civil, movimentos sociais e grupos de mulheres;

 Capacidade  de  articular  e  sustentar  relações  institucionais  com  financiadores,  organizações  aliadas,
instituições  financeiras,  e  representar  o  Instituto  em  espaços  de  debate  no  campo  administrativo-
financeiro e de sustentabilidade;

4 Critérios de participação
 A  seleção  é  aberta  para  todas  as  mulheres  interessadas  independente  de  condição  física,  origem

regional, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero ou classe social,  desde que atenda aos
outros critérios de participação;

 É vedada a participação de parentes em primeiro grau de trabalhadoras do SOS Corpo;

 Em caso de empate, serão priorizadas mulheres jovens até 35 anos, de classes populares, lésbicas e
negras, nesta ordem;

 A candidata selecionada neste processo deverá ter disponibilidade de assumir suas atividades em 04 de
julho de 2022 (negociável).

5 Regime de contratação e trabalho, remuneração e benefícios

A profissional  será contratada para integrar  a equipe permanente de trabalhadoras do SOS Corpo, com
jornada semanal de 40 horas de trabalho, em regime de Dedicação Exclusiva,  com disponibilidade para
viagens e atividades nos finais de semana, eventualmente. 

O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Como benefício é garantido
plano de saúde (geral e odontológico) e vale alimentação. O salário inicial bruto é aproximadamente de R$
4.370,00, podendo ser alterado ao término do período de experiência que é de 3 meses, sob reavaliação.

6 Processo de Seleção
O processo de seleção abrangerá as seguintes etapas:

1. Inscrição por e-mail, com envio de currículo e memorial: 
As candidatas deverão, no processo de inscrição, enviar um e-mail para secretaria@soscorpo.org.br com o
assunto SELEÇÃO 2022 e seu nome, solicitando a inscrição e colocando em anexo:
-  Currículo  profissional  em  modelo  a  critério  da  candidata,  mas  não  aceitamos  o  Curriculo  Lattes.
- Memorial: um texto de, no máximo, duas páginas, com auto-apresentação, sua trajetória de formação e



experiências  político-profissionais  em  administração  e/ou  finanças,  seu  histórico  de  relação  com
organizações da sociedade civil e/ou movimentos sociais e, em particular, com o movimento feminista. 
Formato: fonte times new roman, 12, espaço 1,5.

2. Seleção:
O SOS Corpo não divulgará publicamente a lista de participantes da seleção e nem as aprovadas em cada
etapa do processo, para resguardar o sigilo de dados das inscritas.

2.1 Análise de currículo e memorial:
Divulgação das selecionadas para a fase posterior, por e-mail individual. 

2.2 Entrevista:
A ser realizada pela comissão de seleção com cada candidata selecionada na etapa anterior, na sede do SOS
Corpo,  na  data  indicada  no  cronograma  de  seleção  (abaixo).  Após  a  primeira  etapa  será  divulgado  o
cronograma dos horários de entrevistas com as selecionadas.

2.3. Escritura de texto sobre um tema feminista indicado no momento: 
A ser realizado logo após a entrevista individual, na sede do SOS Corpo. Cada candidata terá uma hora para
discorrer sobre o tema sugerido pela comissão, em texto de no máximo 02 páginas, escrito à mão.

OBS.:  Na hipótese de alguma candidata selecionada na primeira fase ser de outra cidade e precisar de
hospedagem solidária em Recife, ela poderá contar com apoio do SOS Corpo, bastando para isso entrar em
contato com antecedência.

7 Cronograma

Dúvidas sobre o processo de seleção: enviar mensagens para o e-mail secretaria@soscorpo.org.br      até o dia
16 de maio, colocar no assunto: Dúvidas - seleção 2022 - Não serão aceitas questões posteriores a esta data.
Inscrições: De 16 a 22 de maio de 2022, pelo e-mail:  secretaria@soscorpo.org.br. Informar no assunto da
mensagem: SELEÇÃO 2022 e seu nome.
Divulgação da inscritas: Dia 23 de maio de 2022, na recepção do SOS Corpo ou pelo telefone/Whats -  81
99638-0354 (celular institucional) com Verônica Pedro.
Prazo para recurso: 24 de maio de 2022 (caso inscrição enviada não conste na lista). Terá retorno até dia 25
de maio, por e-mail ou telefone.
Divulgação das pré-selecionadas na fase de análise de currículo e memorial: será feita exclusivamente por
e-mail até dia 27 de maio de 2022. 
Entrevista individual e texto escrito: Dia 06 ou 10 de junho de 2022, na sede do SOS Corpo.
Resultado final: 15 de junho de 2022, enviado para e-mail pessoal ou por telefone.
Contratação e início do trabalho: 04 de julho de 2022 (aberto a negociação)
 
8 Informações e Contatos
Pelo telefone/Whats -  81 99638-0354 - ou pelo email: secretaria@soscorpo.org.br

9 Comissão de Seleção
A comissão responsável  por  este  processo de seleção é  integrada por Carmen Silva,  Fabiana Alencar  e
Verônica Ferreira

Recife, 05 de maio de 2022.
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