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Edital de Seleção 

Observatório de Favelas e a Central Única das Favelas (CUFA) selecionam 100 

jovens de cinco territórios da cidade do Rio de Janeiro para participarem do projeto 

“Redes e Agentes Culturais das Favelas Cariocas”.   

 

1. Sobre o projeto 

Observatório de Favelas e a Central Única das Favelas (CUFA), com o patrocínio da 

Petrobras, criaram o projeto “Redes e Agentes Culturais das Favelas Cariocas”. A 

iniciativa inédita vai formar 100 jovens, com idades entre 15 a 29 anos, de cinco 

diferentes territórios - Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, 

Manguinhos e Rocinha - em produção cultural e pesquisa social. O objetivo principal é 

apoiar o desenvolvimento de ações no campo da cultura, que venham ampliar o 

reconhecimento do papel das favelas na construção da cidade.  

“Redes e Agentes Culturais das Favelas Cariocas” priorizará o fortalecimento de 

expressões culturais já existentes nestes cinco territórios, oferecendo aos jovens 

agentes culturais condições para que explorem ainda mais suas capacidades criativas 

e articulem ações empreendedoras. Ao final do curso, os jovens serão certificados 

pela UFRJ como concluintes de um curso de extensão em produção cultural e em 

pesquisa social.  

 

2. Sobre as instituições realizadoras  

a) O Observatório de Favelas é uma organização social de pesquisa, consultoria e 

ação pública dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre 

as favelas e fenômenos urbanos. O Observatório busca afirmar uma agenda de 

Direitos à Cidade, fundamentada na ressignificação das favelas, também no âmbito 

das políticas públicas. 

Criado em 2001, o Observatório de Favelas é desde 2003 uma organização da 

sociedade civil de interesse público (OSCIP). O Observatório tem sede na Maré, no 

Rio de Janeiro, mas sua atuação é nacional. Foi fundado e é composto por 

pesquisadores e profissionais oriundos de espaços populares. 
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Sua como missão é a elaboração de conceitos, projetos, programas e práticas que 

contribuam na formulação e avaliação de políticas públicas voltadas para a superação 

das desigualdades sociais. Para serem efetivas, tais políticas têm de se pautar pela 

expansão dos direitos, por uma cidadania plena e pela garantia dos direitos humanos 

nos espaços populares.  

b) A CUFA – Central Única das Favelas – é uma organização sólida, reconhecida 

nacionalmente pelas esferas políticas, sociais, esportivas e culturais. Foi criada a partir 

da união entre jovens de várias favelas do Rio de Janeiro – principalmente negros – 

que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, questionamentos ou 

simplesmente sua vontade de viver. 

Agindo como um pólo de produção cultural desde 1999, por meio de parcerias, apoios 

e patrocínios, a CUFA forma e informa os cidadãos do Rio de Janeiro e dos outros 25 

Estados brasileiros, além do Distrito Federal. Dentre as atividades desenvolvidas pela 

CUFA, há cursos e oficinas de DJ; Break, Graffiti, Escolinha de Basquete de Rua, 

Skate,Informática, Gastronomia, Audiovisual e muitas outras. São diversas ações 

promovidas nos campos da educação, esporte, cultura e cidadania, com mão-de-obra 

própria. 

 

3. Das inscrições 

As inscrições podem ser feitas, de 22 de dezembro de 2011 a 9 de janeiro de 2012, 

enviando o currículo e formulário de inscrição para o endereço 

agentes@observatoriodefavelas.org.br.  

Observação: as instituições realizadoras não se responsabilizarão por inscrições não 

recebidas devido a problemas de ordem técnica, falha na comunicação ou outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

4. Dos pré-requisitos 

A seleção dos(as) jovens levará em conta os seguintes pré-requisitos: 

a) Ter participação na vida cultural do território; 

b) Ter entre 15 e 29 anos; 
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c) Ser morador(a) dos territórios contemplados (ou ter atuação sistemática na área 

cultural nestas favelas); 

d) Ter disponibilidade de 20 horas semanais; 

 

5. Recursos financeiros 

Cada jovem selecionado(a) receberá uma bolsa no valor de R$ 400,00. 

 

6. Do processo seletivo 

O processo seletivo ocorre entre 10 e 20 de janeiro de 2012 e consiste em análise de 

currículos e formulários de inscrição, além de entrevista com os(as) candidatos(as). 

 

7. Do resultado da seleção 

Os resultados serão divulgados no dia 31 de janeiro de 2012 no site do Observatório 

de Favelas (www.observatoriodefavelas.org.br). 

  

8. Informações complementares 

O curso terá início no dia 06 de fevereiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações 

Comunicação institucional do Observatório de Favelas 

Tel.: (21) 3105 0204 

E-mail: agentes@observatoriodefavelas.org.br 


