
CHAMADA PARA A BOLSA DA 
REDE DE JOVENS PARA A 

IGUALDADE  

Mais informações e esclarecimentos: 

demulherparamulher.rede@gmail.com

PRAZO DE CANDIDATURA: 9 DE 
FEVEREIRO

A Rede de Jovens para a Igualdade, no âmbito do programa “de Mulher para 
Mulher 3”, abre candidaturas para criar uma Bolsa de formadoras e 
formadores na área da Igualdade de Género, através da educação não- 
formal.  

A BOLSA

A Bolsa da Rede de Jovens para a Igualdade será um grupo composto por 15 
formadoras e formadores, que estejam aptas e aptos a trabalhar as questões 
da igualdade, com foco específico na juventude, recorrendo à metodologia 
da educação não-formal.   

PERFIL DAS CANDIDATAS E DOS CANDIDATOS  

♣ Identificação com a missão e princípios da Rede de Jovens para a Igualdade; 
♣ Experiência profissional e habilitações académicas relevantes para o papel; 
♣ Experiência profissional e habilitações académicas relevantes para 
o papel;   
  
 
 
 



♣ Experiência profissional e habilitações académicas relevantes para o papel;   
♣ Experiência na área da formação e/ou juventude;  
♣ Bons conhecimentos da metodologia de educação não-formal, pedagogia e 
métodos associados a esta abordagem  educativa;   
♣ Possuir CCP (Certificado de Competências Pedagógicas) - preferencial;  
♣ Capacidade de comunicação oral e escrita em língua portuguesa;    
♣ Capacidade de dar formação em inglês e/ou francês - preferencial;  
♣ Sentido de responsabilidade;  
♣ Espírito de iniciativa, dinamismo, flexibilidade, capacidade de autonomia e 
boa gestão de tempo; 
♣ Ser apta ou apto a trabalhar em regime de trabalhador ou trabalhadora 
independente;   
♣ Ter disponibilidade para participar na ação de formação nos dias*:   
- 23 e 24 de fevereiro 
- 9 e 10 de março   
- 23 e 24 de março 
[das 10h às 18h, no Centro de Juventude de Lisboa]  
 
*As despesas de transportes e alojamento terão de ser suportadas pela própria 
pessoa.

COMO CANDIDATAR-SE

Para formalizar a candidatura para esta chamada é necessário preencher 
 este formulário, até ao dia 9 de fevereiro. 

O calendário do processo de seleção é o seguinte:  
● até dia 9 de fevereiro.: período de candidaturas  
● até dia 13 de fevereiro.: comunicação dos resultados por email  
● até dia 17 de fevereiro.: confirmação das pessoas selecionadas  
● I fim-de-semana de formação.: 23 e 24 de fevereiro [10h00-18h00] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLBMWi09fGDU4-MXHPMjqivhCItU5dMFo6AsrbuTL3shOZaQ/viewform?usp=sf_link


 SOBRE A REDE DE JOVENS PARA A IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS

É uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo a promoção da 
igualdade de género na juventude recorrendo, para tal, a atividades de informação, 
formação, pressão e influência, investigação, solidariedade e educação e 
cooperação para o desenvolvimento.  a rede congrega duas áreas de intervenção: a 
igualdade de género e a juventude. pretende, pois, fazer o mainstreaming de género 
na área da juventude. Para este fim, trabalha em várias áreas:  
 
Educação: com o objetivo de implementar o mainstreaming de género na Educação 
para os Direitos Humanos, a REDE, tem, desde a sua criação, colaborado com 
escolas, universidades, associações e outras estruturas ligadas à juventude para a 
sensibilização e mobilização de jovens em torno das questões ligadas à igualdade de
género, recorrendo a metodologias participativas, nomeadamente com base em 
educação não formal.   
 
Empoderamento: de forma a potenciar o empoderamento das jovens mulheres, a 
REDE desenvolve várias atividades com o intuito de contribuir para que estas possam 
participar, de forma igual e equilibrada, no poder cívico e político, modificando o 
status quo atual, profundamente condicionador de uma participação paritária nas 
estruturas do poder. 
 
Mobilização: a REDE disponibiliza um espaço e um conjunto de ferramentas ao 
serviço das pessoas jovens que queiram concretizar ações para a transformação 
social, no sentido de uma maior defesa e reconhecimento dos direitos humanos e a 
promoção da igualdade de género.   
 
Advocacy: a REDE pretende influenciar as políticas públicas ao nível nacional e 
europeu através de atividades de advocacy e lobbying, tendo por base as vivências e 
os contributos das pessoas jovens, assim como as experiências dos projetos 
desenvolvidos no terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


