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Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos, associação civil sem fins lucrativos, abre 
seleção para contratação de consultoria na área de psicologia para apoio aos projetos da 
organização. Os currículos, e a carta de apresentação, devem ser enviados até às 23h59min do 
dia 17 de março de 2019 para o e-mail themis@themis.org.br com assunto “seleção de 
consultoria na área de psicologia”. A seleção será feita através de análise de currículo e carta 
de apresentação, que expresse o interesse e afinidade da candidata em trabalhar com a Themis.  
 

O resultado da seleção será informado por correspondência eletrônica às candidatas até 
o dia 22 de março de 2019. As candidatas selecionadas pelo Comitê Gestor da organização serão 
convocadas por e-mail para entrevista na semana entre os dias 25 a 29/03. Mais informações 
pelo e-mail: themis@themis.org.br. 
 
 
Requisitos da vaga: 
 
Formação superior na área de psicologia ou psicanálise, com registro ativo no Conselho 
Regional de Psicologia, e experiência comprovada na área de violência e discriminação contra 
as mulheres.  
 
 
Atividades a serem desenvolvidas: 
 
1. Reuniões com equipe da Themis para elaboração de diagnóstico de necessidades da 
instituição; 
 
2. Realização de 05 Oficinas de Cuidado de si e de outras para as Promotoras Legais Populares 
nos SIM - Serviços de Informação às Mulheres localizados nos bairros Rubem Berta, Restinga, 
Lomba do Pinheiro e Vila Cruzeiro em Porto Alegre, e em Canoas. 
 
3. Realização de 05 oficinas de Cuidado de si e de outras para a equipe que atua na Themis e 
outros espaços comunitários que a Themis possa indicar. 
 
4. Contatos institucionais com serviços de atendimento psicológico para identificar parcerias e 
propor termos de cooperação com a Themis, a ser encaminhado pelo Comitê Gestor. 
 
 5. Apresentar relatório Consultoria na área de Psicologia com análise crítica das demandas das 
Promotoras Legais Populares sobre necessidades na área da psicologia, bem como da equipe, 
com recomendações para atuação da Themis. 
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Produtos a serem entregues: 
 
PRODUTO 1: Apresentação de plano de trabalho detalhado, com roteiro e calendário de 
execução das oficinas de Cuidado de si e de outras, a partir de diálogo com a Themis e a 
coordenação dos Serviços de Informação às Mulheres. Prazo: 15 dias da contratação. 
 
PRODUTO 2: Relatório parcial com a descrição da realização das oficinas com as Promotoras 
Legais Populares e com equipe Themis, com fotos, lista de presenças e resultados alcançados, 
bem como desafios a serem enfrentados nesses Serviços. Prazo: 60 dias da contratação 
 
PRODUTO 3: Relatório com relação de contatos de serviços públicos, com descrição das 
possibilidades de cooperação e parceria com Themis. Prazo: 30 dias da contratação. 
 
PRODUTO 4: Relatório Final da consultoria com a descrição e comprovação da realização das 
oficinas de autocuidado (lista de presença, fotos), análise crítica das demandas das PLPs no 
campo do Cuidado de si e de outras com recomendações para atuação da Themis na área da 
consultoria. Prazo: 90 dias da contratação. 
 
 
Valor da Consultoria: R$ 5.500,00 bruto. 
Forma de pagamento: por produto 
Duração do contrato: 90 dias. 
Forma de contratação: prestação de serviço. 


