O Jeronymas vai aumentar a equipe!
Estamos abrindo uma seleção para 3 funções em nossa equipe. As vagas são na redação,
captação de recursos e design. Se liga nos requisitos abaixo e nos links para inscrição!

IMPORTANTE:
A vagas são direcionadas a mulheres jovens de 18 à 29 anos, vamos dar preferência à
pretas e/ou LGBTQIA+ pois queremos aumentar a diversidade e representatividade na nossa
equipe.
O Projeto Jeronymas é 100% voluntário, não recebemos nenhum benefício além das
experiências que os desafios do projeto traz.
Apesar das funções serem bem específicas, o projeto é uma construção coletiva que dá
espaço para o desenvolvimento de novas habilidades.
Se você tem interesse em fazer parte da nossa equipe preencha o formulário de acordo com
a área de interesse.
As inscrições estarão abertas até dia 11/11/20!

Pré-requisitos para todas as vagas:
• Mulheres jovens entre 18 e 29 anos;
• Interesse em feminismo, igualdade de gênero, confiança corporal e valorização da mulher;
• Fazer parte do Movimento Bandeirante;

Pré-requisitos específicos:
DESIGN
• Ter conhecimento e acesso a ferramentas como Adobe Illustrator/Photoshop/ Indesign;
• Disponibilidade para criação das artes seguindo nossa identidade visual;
• Ser organizada, criativa e proativa;
• Saber mexer no Google Docs e Trello – ou ter disposição e facilidade em aprender;
• Ter disponibilidade para reuniões online aos domingos 1 vez no mês.
Inscreva-se em: https://forms.gle/DFTtUS9Zat9xXeMW9

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
• Nível Básico de Pacote Office (Excel e Word);
• Ser responsável pelo caixa e o controle de entrada e saída de recursos;
• Ajudar na elaboração de ações para captação de recursos financeiros e parcerias;
• Ser organizada, proativa e criativa;
• Saber mexer no Google Docs e Trello – ou ter disposição e facilidade em aprender;
• Gostar de Instagram
• Ter disponibilidade para reuniões online aos domingos 1 vez no mês.
Inscreva-se em: https://forms.gle/ewA2GMJoahY9g6a47
REDAÇÃO
• Gostar de pesquisar;
• Gostar de escrever e ter facilidade com a língua portuguesa;
• Ter disponibilidade de tempo para pesquisa e criação de texto;
• Ser organizada, criativa e proativa;
• Saber mexer no Google Docs e Trello – ou ter disposição e facilidade em aprender;
• Gostar de Instagram;
• Ter disponibilidade para reuniões online aos domingos 1 vez no mês.
Inscreva-se em: https://forms.gle/srdEXjVs9QG2wEVT7

Esperamos você em nossa equipe!

Marina e Izabel

Coordenadoras do Projeto Jeronymas

@jeronymas é um projeto de confiança corporal, igualdade de gênero e advocacy criado e
desenvolvido por mulheres jovens. Juntas queremos mostrar todas as #jeronymas de nosso país para
inspirar meninas e mulheres a lutarem pelos seus ideais, seus direitos, seu espaço na sociedade.
Queremos mostrar para meninas e mulheres que independente de sua aparência, enquanto
acreditarmos em nós mesmas e lutarmos pelos nossos objetivos, podemos ser inteligentes, bem
sucedidas, fortes e independentes.
Saiba mais em: https://projetojeronymas.wixsite.com/jeronymas

