Edital de Seleção – Escola de Liderança para Meninas
A Plan International Brasil, em parceria com a Fundação Mapfre traz à tona o Edital de Seleção
para o Projeto Escola de Liderança para Meninas (ELM/SP).

1. PLAN INTERNATIONAL BRASIL
A Plan International é uma Organização não governamental, não-religiosa e apartidária que
defende os direitos das crianças, adolescentes e jovens, com foco na promoção da igualdade de
gênero e Direitos Humanos. Fundada em 1937 na Espanha, hoje atua em mais de 32 países,
iniciando suas atividades no Brasil em 1997. Nessas duas décadas, a Organização desenvolveu
projetos em diversos estados do país, ajudando nações em situação de emergência e
desenvolvendo campanhas de combate a todas as formas de violência e discriminação social
contra meninas e meninos.
A Plan International tem como enfoque o alcance de melhorias duradouras na qualidade de vida
de crianças e adolescentes, através de um processo que tem como norte os seguintes pilares:
•

Permitir que as crianças, suas famílias e comunidades satisfaçam suas necessidades
básicas e aumentem a capacidade de participação e geração de benefícios no contexto
em que estão inseridas;

•

Construção de relacionamentos que busquem o aumento, compreensão e união entre
os povos de diferentes culturas, credos e países;

•

Promoção dos direitos e interesses das crianças do mundo.

A Plan International trabalha com 04 (quatro) eixos de atuação: aprender, decidir, liderar e
progredir. O Escola de Liderança para Meninas está no eixo liderar, que busca, através do
conhecimento e empoderamento feminino, criar líderes que possam ser donas de si mesmas
e exercer a liderança tanto em seus territórios, como no mundo. Para saber mais sobre os
projetos e eixos de atuação da Instituição, acesse: https://plan.org.br/como-atuamos
Em 2020 a Plan International Brasil desejou inovar no lançamento de uma plataforma digital
chamada Portal Meninas Líderes. A plataforma foi desenhada para ser um espaço e ponto de
encontro digital (e seguro!) para meninas e jovens mulheres brasileiras discutirem sobre
igualdade de gênero, direitos e empoderamento feminino, através do compartilhamento de
experiências e informações, divulgação de conteúdos e muito mais! Gostou? Não perca tempo
e entre na plataforma! Clique aqui para o acesso. Código do convite para acesso a plataforma:
PORTALML

2. SOBRE O PROJETO – ESCOLA DE LIDERANÇA PARA MENINAS
O principal objetivo do projeto Escola de Liderança para Meninas é oferecer repertórios e
insumos para que as meninas consigam aprender o que significa ser menina e, principalmente,

que reconheçam seu potencial, para que sejam sujeitas e protagonistas das suas próprias
histórias e tomem ciência das infinitas possibilidades de atuação.
Voltado para jovens de 13 a 18 anos, a iniciativa ocorrerá de modo online em São Paulo a
partir de abril, e tem como foco atuar no desenvolvimento e fortalecimento das capacidades das
meninas para adotarem atitudes e práticas alinhadas aos direitos humanos, igualdade de gênero
e os direitos das meninas, para que se tornem e ajam como impulsionadoras e líderes efetivas
de mudanças no contexto social em que vivem. Os três objetivos centrais do projeto, são:

1). Desenvolver habilidades que atinjam plenamente seu potencial e autonomia;
2). Fortalecer conhecimentos sobre seus direitos, para que possam transformar suas
realidades e o mundo ao redor;
3). Incentivar a participação cidadã com ações de incidência política para a promoção do
direito a uma vida sem violências, abusos e desigualdades de gênero em todos os âmbitos
da vida.
Os conteúdos da Escola são baseados no Manual da “Escola de Liderança para Meninas”,
desenvolvido pela própria Plan International Brasil, que visa formar meninas ao longo de um
processo integrado de aprendizagem.

2.1 Etapas do projeto
Em formato online, serão selecionadas 60 jovens que residam em São Paulo para participarem
das três fases do projeto:

I.

Primeira fase: curso e encontros online

Durante os meses de abril a junho de 2021, as meninas selecionadas farão um curso online
com duração de três meses. Os conteúdos serão apresentados em 02 módulos: i) Identidades
e Desigualdades e; ii) Direitos Humanos, Democracia e Participação, com diversos conteúdos
lúdicos, interativos e dinâmicos que facilitam o processo de aprendizagem.
Além disso, de uma a duas vezes por mês realizaremos encontros online tendo como
objetivo a troca de experiências e abordagens transversais sobre as diversas temáticas do curso.

II.

Fase: Mobilização Social e Espaços de Participação

Durante os meses de julho a outubro atuaremos em conjunto com órgãos públicos e, em
concordância e seguindo com todas as medidas de segurança e distanciamento social
decorrentes da COVID-19, trabalharemos de forma a trazer maiores conhecimentos,
informações e proximidade sobre as funções dos órgãos públicos no território! Visitas técnicas,
conversas com Gestores Públicos e muito mais são alguns dos atrativos dessa fase do projeto.
Ainda nessa fase, as participantes desenvolverão um Plano de Incidência, em vias de disseminar
todo o conteúdo aprendido entre seus territórios!

III.

Fase: mentorias

As jovens que passaram pelas fases anteriores e, após um breve seletivo interno, receberão
mentorias durante os meses de junho a outubro de 2021, com profissionais com expertise
para o auxílio e desenvolvimento educacional e profissional das adolescentes, proporcionando
oportunidades de contato com outras realidades e almejarem a ocupação de espaços sociais
que são seus por direito. Serão desenvolvidas e aprimoradas aptidões e habilidades de
planejamento, autoconhecimento e liderança.

2.2 Calendário do projeto
O calendário completo do projeto consta ao final desse edital.

2.3 Dos benefícios
Além de construir e fortalecer uma Rede que luta pelo direito de meninas e trocar experiências e
aprendizados e o conhecimento adquirido ao longo do projeto, as participantes receberão um
certificado de conclusão, bem como o Kit do projeto pela participação no mesmo.

3. QUEM PODERÁ PARTICIPAR (elegibilidade e critérios de seleção)
Para poder participar do edital é necessário:
•

Ser uma jovem menina (cis e/ou trans) com idade entre 13 a 18 anos;

•

Morar em São Paulo (capital);

•

Possuir disponibilidade para acessar os conteúdos da plataforma e participar dos
encontros e mentorias. Ter de acesso à internet;

•

Muito interesse em aprender, querer ser uma líder e impactar a comunidade em
que vive!

3.1 O que se espera das participantes
Para a participação e continuidade no projeto é necessário que a participante tenha
presença de, no mínimo 70% dos encontros, além de interesse em participar das mentorias,
caso seja selecionada, e finalizar o curso online no prazo estimulado (junho de 2021). Há
também a importância de concluir o Plano de Incidência (será detalhado ao início do
projeto), em vias de disseminar suas ideias e conhecimentos a outras pessoas e
comunidades.

4. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
As inscrições deverão ser feitas entre os dias 02 a 14 de março de 2021 por meio do formulário
no link a seguir: https://bit.ly/3orMEMf
Não serão aceitas inscrições após essa data. A seleção das participantes levará em
consideração os seguintes requisitos:
•

Os critérios de elegibilidade que constam no item 3. Desse edital;

•

Envolvimento com a Plan Brasil (30% das vagas serão preferencialmente destinadas
para Organizações parceiras);

•

Motivação com a causa e desejo de transformação (envolvidas em projetos e
iniciativas de empoderamento feminino).

5. DIVULGAÇÃO
A divulgação dos resultados ocorrerá após análise dos critérios de seleção, por meio de contato
direito com as selecionadas por endereço de e-mail e/ou telefone, entre os dias 22 a 26 de março
de 2021.

6. DÚVIDAS E CONTATO
Em caso de dúvidas, por favor entre em contato através das Redes Sociais da Plan
International Brasil ou pelo contato abaixo:
Dayara Moreira – dayara.moreira@plan-international.org

7. ANEXO – Calendário dos encontros

