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PEDIDO DE PROPOSTAS 

Consultoria em Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem (Recife, Brasil) 

Resumo da consultoria 

O Freedom Fund ( freedomfund.org ) é uma organização global sem fins lucrativos que identifica e investe nos 
esforços de linha de frente mais eficazes para erradicar a escravidão moderna nos países e setores onde ela é 
mais prevalente. Trabalhamos com organizações de linha de frente para ajudar a proteger populações 
vulneráveis, libertar e reintegrar vítimas da escravidão e processar os responsáveis. 
 
Em 2018, um estudo de escopo encomendado pelo Freedom Fund descobriu que a exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes (ESCCA) é um problema vasto, mas invisível no Brasil. As estimativas de prevalência 
variam de 100.000 a 500.000 vítimas e estima-se que o país tenha o segundo maior número mundial de crianças 
exploradas para atender às demandas sexuais de moradores e turistas. No entanto, apesar da escala 
impressionante do problema, a ESCCA permanece quase invisível no país. Há poucos dados oficiais registrados 
por agências policiais ou governamentais. Essa falta de dados confiáveis torna extremamente desafiador o 
desenvolvimento de políticas públicas eficazes. Além disso, a invisibilidade da exploração sexual infantil é agravada 
por atitudes comunitárias generalizadas que banalizam o problema ou o consideram uma prática 'normal'. 
 
Na região Nordeste do Brasil, um conhecido destino turístico sexual, notáveis 22% dos moradores conhecem 
alguém menor de 18 anos que troca sexo por dinheiro. A cidade de Recife – que tem sido referida como a 'capital 
da desigualdade' – tem a maior taxa (63%) de profissionais do sexo que entraram na indústria do sexo com menos 
de 18 anos, e uma em cada quatro crianças da cidade vive abaixo da linha da pobreza. 
  
Com base no bem-sucedido modelo de hotspot do Freedom Fund, o programa de hotspot do Brasil CSEC, 
Com.Direitos, trabalhará em parceria direta com a sociedade civil local, bem como em colaboração com o governo 
local e empresas, para impulsionar as mudanças estratégicas necessárias para erradicar a exploração sexual 
comercial de crianças na Região Metropolitana do Recife e demonstrar um modelo viável que pode ser utilizado 
em outras regiões do Brasil. Para atingir este objetivo, o programa tem os seguintes objetivos: 
  

1.  Aprimorar políticas de enfrentamento à ESCCA e conseguir uma maior coordenação entre participantes 
essenciais, para responsabilizar o governo pela sua falta de implementação. 

2.  Conseguir que o conhecimento científico sobre a ESCCA e as vozes dos sobreviventes informem 
políticas e respostas programáticas. 

3.  Crianças vulneráveis e sobreviventes conseguem mais apoio, informações e habilidades para se 
proteger e sair da ESCCA com segurança. 

4.  Diminuição da aceitação social e a demanda por exploração sexual comercial de crianças. 
5.  As organizações da linha de frente e os grupos de sobreviventes são fortalecidos para trabalharem 

juntos e melhorar suas respostas à ESCCA. 
 
O Freedom Fund selecionou 9 (nove) parceiros para receberem fundos com o objetivo de implementarem 
atividades no âmbito do programa “Com.Direitos”, desde Julho de 2022 até Dezembro de 2024, dentro da Área 
Metropolitana de Recife. O programa é financiado pelo Programa para Acabar com a Escravatura Moderna do 
Governo dos Estados Unidos, pela Fundação UBS Optimus e pelo Freedom Fund. 
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Estamos buscando um consultor para equipar as nossas 9 (nove) organizações parceiras no Brasil com as 
ferramentas e processos necessários para terem um sistema de monitoramento e avaliação (M&A) mais forte, 
alinhado tanto com a estrutura de monitoramento e avaliação do Freedom Fund como com a estrutura dos outros 
financiadores do programa, para garantir que os resultados dos programas coincidem com os principais objetivos 
estratégicos e do hotspot e resultados esperados. Simultaneamente, buscamos facilitar o processo de coleta de 
dados da equipe do hotspot, fornecendo a eles uma maneira automatizada de coletar relatórios dos parceiros e 
armazená-los em um banco de dados de fácil acesso. A consultoria abordará as seguintes áreas em quatro fases: 

1. Avaliação da atual estratégia de M&A dos parceiros, tal como das práticas implementadas em projetos 
financiados pelo Freedom Fund e alinhamento com a estrutura de M&A tanto do Freedom Fund como de 
outras instituições financiadoras, e com os principais resultados do programa. 

2. Desenvolvimento de instrumentos de M&A que permitam às organizações parceiras acompanhar o seu 
progresso em relação aos principais objetivos programáticos. 

3. Desenvolvimento de um banco de dados automatizado para auxiliar nossa equipe de hotspot no 
gerenciamento de relatórios de M&A. 

4. Fornecer assistência técnica por meio de treinamento. 
 

O Freedom Fund prevê que esta consultoria seja concluída no prazo de 4 meses, com início em Janeiro de 2022. 
O prazo exato dependerá da agenda interna do parceiro e da disponibilidade para colaborar com o consultor 
escolhido.      

Candidatos elegíveis 

 
Indivíduos, organizações ou equipes com experiência relevante na concepção, desenvolvimento ou aplicação de 
estruturas de M&A para outras organizações ou empresas internacionais ou locais. Será dada preferência a 
candidatos que sejam fluentes em português. O requerente principal deve ser uma entidade legalmente registrada 
de acordo com as leis do país em que opera. O Freedom Fund terá preferência por consultores individuais e 
organizações sediadas localmente em Recife ou em outras partes do Brasil, desde que possam viajar facilmente 
para Recife para se encontrarem com as nossas organizações parceiras. As organizações parceiras do Freedom 
Fund no Brasil não se poderão candidatar. 

Prestaremos especial atenção a empresas de consultoria ou indivíduos com que tenham experienciado alguma 
forma de escravidão moderna ou outras formas de exploração laboral no passado, bem como equipes cujos 
membros sejam provenientes das comunidades mais afetadas pela escravidão moderna. 

Orçamento 

Um orçamento de até USD 20,000 (incluindo quaisquer impostos relevantes) foi disponibilizado para este projeto. 
Os orçamentos serão revisados de acordo com a solidez da proposta submetida, e capacidade de corresponder 
aos objetivos do projeto de maneira econômica - não priorizamos simplesmente o orçamento mais baixo. Este é 
um contrato de prestação de serviços. 

Prazo da proposta 

As propostas devem ser enviadas por e-mail para Matilde Chora ( mchora@freedomfund.org ) até ao dia 9 
de Dezembro de 2022. As propostas devem ter no máximo 5 páginas, sem contar com os CVs e anexos. 

 

Introdução ao programa CSEC Hotspot do Freedom Fund em Recife, Brasil 

O Freedom Fund ( freedomfund.org ) é uma organização global sem fins lucrativos que identifica e investe nos 
esforços de linha de frente mais eficazes para erradicar a escravidão moderna nos países e setores onde ela é 
mais prevalente. Trabalhamos com organizações de linha de frente para ajudar a proteger populações 
vulneráveis, libertar e reintegrar vítimas da escravidão e processar os responsáveis. 
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Com base no modelo de hotspot de sucesso do Freedom Fund, o programa de ESCCA do hotspot do Brazil, 
Com.Direitos, trabalha em parceria direta com a sociedade civil local, bem como em colaboração com o governo 
local e empresas para impulsionar as mudanças estratégicas necessárias para erradicar a exploração sexual 
comercial de crianças na Região Metropolitana do Recife. Para atingir esse objetivo, o programa se concentra nos 
seguintes objetivos: 
 

Objetivo do programa: Erradicar a exploração sexual comercial de crianças na Região Metropolitana do Recife, 
demonstrando um modelo viável para outras áreas do Brasil 

OBJETIVO 1: Aprimorar políticas de enfrentamento à ESCCA e conseguir uma maior coordenação entre participantes 
essenciais, para responsabilizar o governo pela sua falta de implementação. 
Resultados Saídas  Atividades 
O governo e a sociedade 
civil estão mais 
coordenados na abordagem 
da ESCCA, estabelecem 
diretrizes e metas e 
monitoram seus resultados. 
 

● Rede multi-institucional 
fortalecida para 
implementação de respostas 
coordenadas e 
monitoramento de políticas 
anti-ESCCA. 

● As OSCs implementam uma 
estratégia de advocacia 
perseguindo um conjunto de 
metas políticas acordadas 
para avançar nos esforços 
para combater a ESCCA. 

 

● Apoiar a coordenação e o trabalho em rede das 
principais coalizões, como a Rede de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças 
em Pernambuco.   

● Apoiar os comitês de combate ao tráfico de pessoas, 
trabalho infantil e ESCCA para atuação coordenada 
em rede.   

● Apoiar o desenvolvimento de planos estaduais e 
municipais anti-ESCCA e sistemas de 
monitoramento.   

● Apoiar as OSCs no desenvolvimento e 
implementação de uma estratégia de defesa de 
políticas nos níveis local e nacional.   

● Apoiar as crianças na defesa dos seus direitos 
OBJETIVO 2: Conseguir que o conhecimento científico sobre a ESCCA e as vozes dos sobreviventes informem políticas 
e respostas programáticas. 
Resultados Saídas  Atividades 
Os tomadores de decisão 
locais e as organizações da 
linha de frente usam as 
evidências mais recentes 
disponíveis para orientar as 
respostas para enfrentar a 
ESCCA 
 

● Evidências rigorosas e 
recomendações localmente 
relevantes são geradas a partir de 
pesquisas e compartilhadas com 
formuladores de políticas e 
organizações de linha de frente 
 

● Estudos de prevalência de linha de base e final, estudo 
narrativo centrado nas vozes de sobreviventes, pesquisa 
formativa sobre normas sociais e comportamentos de 
perpetradores de ESCCA e pesquisa sobre exploração 
sexual infantil online. 
● Revisão intercalar e avaliação final da eficácia das 
estratégias. 
● Compartilhe e incentive a aceitação dos resultados da 
pesquisa por meio de eventos de lançamento e consultas 
contínuas entre pesquisadores externos e partes 
interessadas locais, incluindo líderes de ONGs, funcionários 
do governo, sobreviventes e membros das comunidades 
afetadas. 

OBJETIVO 3: Crianças vulneráveis e sobreviventes conseguem mais apoio, informações e habilidades para se proteger 
e sair da ESCCA com segurança. 
Resultados Saídas  Atividades 
Crianças vulneráveis e 
sobreviventes têm maior 
acesso à informação, 
atenção integral, educação 
e oportunidades de inclusão 
produtiva. 
 

● Os serviços e profissionais da 
linha de frente - incluindo 
assistência social, saúde, 
educação, aplicação da lei e 
sistema judiciário - estão mais 
bem equipados para identificar, 
apoiar e defender crianças 
vulneráveis e sobreviventes de 
ESCCA. 
● As crianças vulneráveis têm 
mais recursos para prevenir a 
ESCCA e um ambiente familiar e 
comunitário mais protetor. 
● As crianças em risco e 
sobreviventes de ESCCA têm 
acesso a serviços especializados 
para a sua reabilitação e 
reintegração. 

● Capacitar o pessoal dos serviços de proteção à criança 
em atenção integral especializada para sobreviventes da 
ESCCA. 
● Capacitar professores e profissionais de saúde para 
sensibilizar as crianças para a autoproteção e para 
identificar, denunciar e atender crianças em risco e vítimas 
da ESCCA e encaminhá-las para a rede de serviços. 
● Disseminar informações de prevenção para crianças em 
comunidades vulneráveis por meio da educação de pares. 
● Fortalecer as capacidades das famílias e comunidades 
para proteger as crianças do risco da ESCCA. 
● Ensinar habilidades de autoproteção para crianças em 
risco. 
● Fornecer apoio legal, psicossocial e terapêutico, 
treinamento e apoio para inclusão nas escolas e no mundo 
do trabalho para sobreviventes da ESCCA e crianças em 
risco. 

OBJETIVO 4: Diminuição da aceitação social e a demanda por exploração sexual comercial de crianças. 
Resultados Saídas  Atividades 
Empresas em setores com 
alta prevalência de ESCCA 
melhoram suas práticas e 

● As empresas engajadas no 
programa assumem 
compromissos e agem contra a 

● Avaliar a implementação do código de conduta no trade 
turístico e focar no monitoramento do cumprimento. 
● Divulgar a experiência de implementação do Código de 
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políticas anti-ESCCA ESCCA. 
 

Conduta do Comércio de Turismo para outros setores. 

A ESCCA é vista como uma 
violência inaceitável e a 
sociedade está mais 
vigilante e protetora das 
crianças. 

● Maior conscientização sobre a 
realidade e os danos do abuso e 
exploração sexual de meninas. 

 

● Com base nas descobertas de normas e estudos 
formativos, realizar campanhas de mudança de 
comportamento nas mídias tradicionais e sociais e nas 
comunidades, visando diferentes públicos. 
● Conscientizar as comunidades sobre a ESCCA por meio 
de linguagens artísticas. 
 

Os funcionários 
responsáveis pela 
aplicação da lei estão mais 
bem preparados para 
conduzir investigações de 
casos relacionados à CSEC 
e processar perpetradores. 

● Municípios podem implementar 
a Lei de Escuta Protegida (Lei 
13.431/17) para aumentar a 
proteção infantil e a 
responsabilização dos 
perpetradores. 
 

● Apoiar o Estado e os municípios na implementação da Lei 
de Escuta Protegida e Depoimento Especial para Crianças 
Vítimas de Violência. 
● Formação de funcionários responsáveis pela aplicação da 
lei no combate à ESCCA, incluindo formação em direitos 
humanos das vítimas da ESCCA, disposições atualizadas na 
legislação relativa à ESCCA e tráfico de pessoas e estudos 
de caso de condenações bem sucedidas; oficinas conjuntas 
entre a sociedade civil e as autoridades policiais para 
desenvolver planos de ação conjuntos. 

OBJETIVO 5:  As organizações da linha de frente e os grupos de sobreviventes são fortalecidos para trabalharem juntos 
e melhorar suas respostas à ESCCA. 
Resultados Saídas  Atividades 
As OSC no hotspot são 
fortalecidas em suas 
capacidades financeiras e 
programáticas. 

● Aconselhamento técnico e 
financeiro oferecido pelo Freedom 
Fund e parceiros de assistência 
técnica. 
● Comunidade de Prática (CoP) 
facilitada para construir confiança, 
compartilhar e desenvolver as 
melhores práticas 

● Due diligence e avaliação das necessidades de 
capacitação. 
● Formar organizações parceiras e prestar assistência 
técnica em gestão financeira, programática, salvaguarda, 
gestão de risco, advocacia, exploração sexual infantil e 
tráfico. 
● Facilitar a comunidade de prática regular para que os 
parceiros e aliados do programa compartilhem aprendizados 
● Reuniões anuais com as partes interessadas e 
workshops com especialistas e consultores 

Vozes de crianças e 
sobreviventes estão no 
centro do movimento anti-
ESCCA 
 

● Crianças e sobreviventes são 
apoiados para serem líderes e 
defenderem seus direitos 

● Promover o envolvimento de crianças, jovens e líderes 
sobreviventes no desenvolvimento e monitoramento de 
programas e políticas 
● Treinamento de liderança para crianças e sobreviventes 
sob o Programa Freedom Rising e programas de liderança 
de ONGs 

 

 
Objetivos da consultoria 
 
O principal objetivo desta consultoria é melhorar o sistema de M&A das nossas 9 (nove) organizações parceiras, 
de acordo com os principais objetivos do programa, para fortalecer a capacidade do programa de hotspot do 
Brasil de demonstrar o impacto da sua abordagem. Isso incluirá o desenvolvimento de ferramentas de alta 
qualidade, capazes de medir o impacto produzido nos participantes que passaram pelas atividades programáticas 
dos nossos parceiros, treinar organizações parceiras na utilização de instrumentos de M&A, e garantir que dados 
significativos e verificáveis sejam coletados para suprir as necessidades de M&A dos projetos dos nossos 
parceiros. 
 
Os principais objetivos desta consultoria são : 
 

● Desenvolver o conhecimento que as nossas organizações parceiras têm sobre os principais termos, 
tópicos e processos relacionados com M&A. 

● Compreender a atual estratégia de M&A de cada parceiro, tal como as práticas que já estão a ser 
implementadas em projetos financiados pelo Freedom Fund, e garantir alinhamento com a estrutura de 
M&A de outras instituições financiadoras e com os principais objetivos do programa, incluindo pontos de 
convergência e diferenças entre parceiros. 
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● Fortalecer as ferramentas e processos de M&A das organizações parceiras, para permitir a coleta de 
dados quantitativos e qualitativos através do registo de progresso individual em relação aos principais 
objetivos do programa. 

● Fortalecimento da capacidade da equipe do Freedom Fund do Brasil de gerenciar todos os relatórios e 
dados coletados pelas organizações parceiras. 
 

Escopo do trabalho e proposta de cronograma de entregas 

Em resumo, o candidato escolhido será responsável por: 
1) Realizar uma revisão que avalie e faça recomendações para melhorias nas seguintes áreas, em relação a 

cada uma das organizações parceiras: 
a. Revisão da teoria da mudança que está a ser implementada no âmbito do programa de hotspot do 

Freedom Fund, incluindo se esta é sólida e bem compreendida por membros relevantes das 
organizações parceiras. 

b. Revisão das diferentes áreas de impacto/objetivos programáticos principais no âmbito dos projetos 
financiados pelo Freedom Fund, tal como da estratégia de M&A associada a cada área de 
impacto/objetivo programático. 

c. Revisão dos processos, práticas e ferramentas de M&A que estão atualmente a ser implementados 
pelas 9 (novas) organizações parceiras, incluindo o grau de alinhamento com as estruturas de 
monitoramento do Freedom Fund e com os principais objetivos do programa. 

2) Com base na avaliação das práticas de M&A dos parceiros, desenvolver uma estrutura de M&A que tenha em 
conta os principais objetivos do programa, incluindo: 

a. Um plano de M&A adaptado ao programa/projetos do Freedom Fund, estabelecendo quais dados 
devem ser gerados, quando e por quem, de modo a que os parceiros consigam provar o impacto 
produzido em relação aos diferentes objetivos do programa, e que esteja alinhado com os 
requerimentos das instituições financiadoras. 

b. Desenvolvimento de ferramentas de M&A necessárias para a implementação do plano de M&A com o 
objetivo de: 

i. Permitir a produção de dados necessários para comprovar o impacto do programa em relação 
aos seus principais objetivos, para complementar as estruturas de monitoramento e relatórios 
semestrais que são requeridos pelo Freedom Fund e outras instituições financiadoras. 

ii. Capturar o impacto do programa de forma eficaz, particularmente o impacto ao nível dos 
resultados pretendidos. 

3) Desenvolvimento de um banco de dados automatizado para auxiliar a nossa equipe de hotspot no 
gerenciamento de relatórios de M&A, para facilitar o controle de qualidade da implementação do programa por 
membros da liderança sênior, e os processos semestrais de reporte às instituições financiadoras.  

4) Fornecer treinamento, remotamente e/ou pessoalmente, para cada parceiro, conforme necessário. 
5) Fornecer sugestões a serem consideradas no desenho da avaliação programática de meio termo. 

 
A previsão de conclusão do projeto é de 4 meses, com início em Janeiro de 2022. O cronograma proposto é 
meramente indicativo, dependendo de quando o consultor for contratado: 
 
 23 de 

janeiro 
23 de 

fevereiro 
23 de março 23 de abril 

1)     

2)     

3)     
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4)     

5)     

 
 

Avaliação Assistência Desenvolvimento 
de banco de 

dados 

Treinamento Sugestões 

 

 
Entregas esperadas: 

i. Um plano de M&A para o programa, integrando tanto a estrutura de M&A do Freedom Fund 
como de outras instituições financiadoras, até dia 30 de Janeiro de 2023. 

ii. Um plano de M&A e instrumentos de M&A, desenvolvidos em colaboração com as 
organizações parceiras até: 

1. Dia 28 de Fevereiro de 2023, para as 3 (três) organizações parceiras financiadas pelo 
Governo dos E.U.A. 

2. Dia 30 de Março de 2023, para as restantes 6 (seis) organizações parceiras. 
iii. O desenvolvimento de uma base de dados, e treinamento dos parceiros na utilização da 

mesma até ao dia 30 de Abril de 2023. 
 
Horas necessárias previstas para a entrega dos resultados acima descritos: 
 

• Revisão dos materiais programáticos e das estruturas de M&A do Freedom Fund e de outras instituições 
financiadoras: até 40 horas no total. 

• Revisão dos projetos e processos de M&A, práticas e instrumentos a serem implementados por cada 
parceiro: até 16 horas por parceiro. 

• Desenvolvimento de um plano de M&A: até 30 horas no total. 
• Desenvolvimento de um plano de M&A e de instrumentos para cada parceiro: até 16 horas por parceiro. 
• Desenvolvimento de uma base de dados: até 40 horas no total. 

 
Estimativa do número total de horas necessárias para concluir o projeto: até 398 horas. 
 

Critérios de avaliação de candidaturas 

O Freedom Fund procura um consultor enérgico, atencioso e dedicado. O candidato selecionado terá experiência 
em desenvolver sistemas, ferramentas e processos de monitoramento, avaliação e aprendizado no âmbito de 
projetos relacionados com a área de ação humanitária internacional. 
 
Qualificações e experiência 
Essencial 

- Conhecimento ou exposição a conceitos relevantes para este projeto, tais como exploração 
sexual comercial, trabalho forçado, tráfico de pessoas, exploração laboral, migração, 
desenvolvimento comunitário, intervenções baseadas em direitos humanos etc. 

- Experiência em desenvolver sistemas, ferramentas e processos de monitoramento, avaliação e 
aprendizagem no âmbito de projetos relacionados com a área de ação humanitária 
internacional. 

- Experiência significativa de trabalho com organizações da sociedade civil brasileira e/ou 
financiadores internacionais. 
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- Experiência significativa no fornecimento de treinamento e capacitação, especialmente num 
contexto de M&A. 

- Fluência em português. 
 
Desejável 
 

- Licenciatura em ciências sociais, serviço social, direitos humanos e preferencialmente com 
foco em proteção/ proteção da criança/ direitos da criança. 

- Familiaridade com os fatores econômicos, políticos ou sociológicos existentes no Brasil que 
promovem a prevalência da exploração comercial e sexual de crianças e adolescentes, 
especialmente dentro da Região Metropolitana do Recife. 

- Bom nível de inglês falado e escrito. 
 
Atributos pessoais 
 

- Capacidade de construir relacionamentos com uma ampla gama de indivíduos de diferentes 
culturas e percursos de vida. 

- Capacidade de trabalhar de forma independente, demonstrando forte iniciativa na resolução de 
problemas do dia-a-dia, com pouca supervisão. 

 

Processo de envio 

Os consultores ou empresas interessadas devem enviar: 
 
• Uma proposta da abordagem e do plano de trabalho que planeiam adotar, acompanhados de um cronograma 

preliminar; 
• Orçamento detalhado para os custos propostos, incluindo todos os impostos a pagar, transporte, custos diários 

e custos com traduções; 
• Uma declaração que demonstre como o candidato corresponde às qualificações e competências exigidas; 
• Cópias de Curriculum Vitae (CVs); 
 
As propostas devem ser enviadas por e-mail para Matilde Chora ( mchora@freedomfund.org ) até ao dia 9 
de Dezembro de 2022. As propostas devem ter no máximo 5 páginas, sem contar com CVs e anexos. 

 

Cronograma de propostas e instruções de envio 

Até dia 9 de 
Dezembro 

Prazo para submissão de proposta.  
Por favor, envie todos os documentos para Matilde Chora em 
mchora@freedomfund.org com “Solicitação de serviço de consultoria MEL no 
Brasil” destacado como assunto do e-mail. 

14 de Dezembro Todos os candidatos pré-seleccionados serão notificados. 

Quinta-feira 15 Data prevista para entrevistas com candidatos pré-selecionados. 

16 de Dezembro Data prevista de comunicação do candidato selecionado. 

 
Todos os documentos e dados coletados serão tratados como confidenciais e utilizados exclusivamente para 
facilitar processos de análise. Todas as entidades ou indivíduos contratados pelo Freedom Fund devem concordar 
com assinar e cumprir a nossa política de salvaguarda. 
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O Freedom Fund é um empregador que dá prioridade a garantir a igualdade de oportunidades. De acordo com 
nossos valores de respeito, agilidade e excelência, reconhecemos o valor em ter uma força de trabalho 
diversificada e incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência, negros, asiáticos ou minorias étnicas e de 
diferentes origens socioeconômicas. Os candidatos devem ser elegíveis para trabalhar no Brasil. 
 
O Freedom Fund compromete-se com a importância da inclusão e liderança de sobreviventes. Como tal, 
será dada especial atenção aos candidatos que tenham passado por experiências de tráfico e/ou formas 
de escravatura moderna. 
 
O Freedom Fund prioriza a segurança. Como parte do nosso compromisso com a proteção de crianças e pessoas 
vulneráveis no nosso trabalho, qualquer oferta de emprego com o Freedom Fund estará sujeita a verificações 
para garantir que recrutamos apenas aqueles que são adequados para trabalhar com crianças e pessoas 
vulneráveis. Essas verificações incluem o Serviço de Divulgação e Impedimento e/ou Verificações de Registros 
Criminais Internacionais, referências satisfatórias, prova de elegibilidade para trabalhar no local nacional desta 
função e verificações contra a lista de dados do Office of Foreign Assets Control (OFAC), que destaca quaisquer 
conexões com terrorismo ou tráfico. Qualquer oferta de emprego ou consultoria com o The Freedom Fund só será 
feita após a realização de verificações de antecedentes bem-sucedidas do candidato e após o recebimento de 
verificações pré-emprego satisfatórias por ex-empregadores. Essas verificações podem ser atualizadas 
periodicamente durante o curso o período de emprego ou consultoria. Ao enviar uma solicitação formal, você 
concorda que o Freedom Fund realize essas verificações. 
 


