CHAMADA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

A PLATAFORMA BRASILEIRA DE POLÍTICA DE DROGAS (PBPD) abre processo para contratação de
profissional para assessoria em advocacy.
Data da chamada: 14/02/2022
Prazo para candidatura: 04/03/2022
Área: Advocacy
Local de Atuação e residência: Brasília - DF

SOBRE A PLATAFORMA BRASILEIRA DE POLÍTICA DE DROGAS
A PBPD é uma rede independente e colaborativa que reúne organizações não governamentais,
centros de pesquisa, coletivos, especialistas e defensores de direitos humanos de diversos campos de
atuação e áreas do conhecimento. Com iniciativas de pesquisa, comunicação, mobilização pública,
articulação e incidência política, trabalhamos por uma política de drogas baseada em evidências
científicas e que respeita os direitos humanos.

ATRIBUIÇÕES
• Representação institucional em redes nacionais.
• Representação dos interesses da rede da PBPD perante a Câmara dos Deputados, o Senado
Federal, o Supremo Tribunal Federal e outros poderes constituídos.
• Construção de estratégias de incidência política/litigância estratégica a partir das pesquisas
produzidas pela rede da PBPD.
• Atuação em redes e fóruns.
• Elaboração de notas técnicas, artigos, pareceres e relatórios de monitoramento legislativo.
• Monitorar e apoiar propostas positivas sobre política de drogas no Congresso Nacional;
• Coordenar ações estratégicas em instâncias da participação e controle Social
• Reuniões com deputados e senadores sobre o apoio ou a oposição às propostas legislativas de
interesse da rede PBPD;

QUALIFICAÇÕES E HABILIDADES DESEJADAS
• Graduação na área de Ciências Humanas;
• Experiência com incidência legislativa (Congresso Nacional e/ou Assembleias e Câmaras
Legislativas);
• Experiência com litigância estratégica;
• Experiência com gestão pública;
• Conhecimento e compromisso com temas relacionados à luta antirracista; política de drogas;
segurança pública; direitos humanos; saúde mental; saúde publica e justiça criminal;
• Organização e proatividade;
• Outro idioma;
CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
Forma de contratação: Contrato de 1 ano de pessoa jurídica.
Carga horária: 35 horas semanais
Local: Brasília

Pessoas interessadas deverão enviar currículos e carta de apresentação/intenção para o e-mail
plataforma@pbpd.org.br com o assunto “vaga articulação institucional” até o dia 04 de Março de
2022. Os currículos recebidos serão triados e entraremos em contato para mais informações e
eventuais entrevistas via email. Só serão aceitas candidaturas completas, de acordo com esta
chamada.
Adotamos uma política de ações afirmativas em nossa organização e incentivamos candidaturas
de pessoas negras, indígenas e LGBTQI+. Por favor, indique em sua candidatura se você se
considera como potencial beneficiário(a).
Agradecemos antecipadamente seu interesse e submissão do currículo. Boa sorte!

