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Yamê Vieira 

 

Rua Artur Menezes, 16, Maracanã – Rio de Janeiro/SP. 

E-mail: yamevieira@gmail.com / Cel.: (35) 99901-9635 

29 anos/Solteira/Sem filhos 

 

Perfil Profissional: Elaboração e acompanhamento de projetos, relatórios de atividades, organização de 

documentos, pesquisas, organização de eventos, cursos e encontros entre o terceiro setor e outros, articulação de 

ações e organizações sociais. 

 

Formação Acadêmica: Tecnólogo em Gestão das Organizações do Terceiro Setor (cursando) - 

UNICESUMAR. 

   

Cursos, Palestras e Seminários: 

 LIBRAS - Igreja Batista Memorial (2004); 

 Seminário de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes da 4° 

Semana Municipal de Combate à Pedofilia da cidade de Sorocaba (outubro de 2011); 

 Seminário Semeando a Proteção Social de Crianças e Adolescente na Família, na Escola e na 

Comunidade para o protagonismo Juvenil de Porto Velho/RO (maio de 2012); 

 GESC – IAHB – Gestão para Entidades da Sociedade Civil 2013 (2013); 

 Aspectos Financeiros do Terceiros Setor parte I – EAD Escola Aberta do Terceiro Setor 

(2016). 

 

Idiomas: Português e espanhol; 

 

Histórico profissional: 

Núcleo Planejamento: desenvolvedora de projetos (outubro de 2013 até o momento) 

Desenvolvimento de projetos sociais, acompanhamento de ações, articulação social, contato com 

organizações, divulgação de projetos, editais e ações pertinentes ao terceiro setor. 

 

Instituto Empodera – Articuladora social e assistente de projetos sociais (jan./2013 até o presente 

momento). 

Responsável pelo desenvolvimento de projetos e atividades, organização de cursos voltados para 

ações comunitárias, sendo um desses o curso Formação de Formadores, o qual tem como objetivo a 

sensibilização e articulação das experiências em Tratamento Comunitário. 

O primeiro e segundo módulos realizados na cidade de São Paulo e o terceiro na cidade do Rio de 

Janeiro, na Comunidade Nova Holanda – Complexo da Maré. As atividades desenvolvidas durante 
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os módulos envolveram teoria e prática de desenvolvimento da metodologia do Tratamento 

Comunitário, tendo a participação de 50 pessoas do Brasil e demais países da América Latina. 

Captadora de recursos do projeto Ação na Praça, projeto realizado com as mulheres da Cracolândia 

São Paulo. 

https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/projeto-resgata-auto-estima-de-dependentes-quimicas-e-

moradoras-da-cracolandia  

Responsável pela comunicação visual da instituição e dos projetos que ele abrange. 

Responsável pela comunicação visual da RAISSS Brasil e dos projetos que ele abrange. 

 

Rede Americana de Intervenção em Situação de Sofrimento Social - Responsável pela 

comunicação visual e articulação entre as organizações participantes (jan.2012 até o presente 

momento). 

Responsável pela organização de cursos voltados a ações comunitárias, tendo como objetivo a 

sensibilização e articulação das experiências em Tratamento Comunitário do Brasil e demais países 

da América Latina. 

Responsável pela comunicação visual da instituição e dos projetos que ele abrange. 

 Viagem a Bogotá – Colômbia, para participação do evento de protagonismo juvenil, em 

novembro de 2012. 

 

UNIONG – União de Organizações não Governamentais – Secretária executiva (2013/2014) 

Secretária, responsável pela área administrativa, atendimentos e organização de cursos e palestras. 

 Organização do Curso SICONV – SISTEMA DE CONVÊNIOS – inscrição no sistema (março 

de 2014). 

 Organização da Palestra Comunicação para o Terceiro Setor (maio de 2014). 

 Organização da Palestra Contabilidade do Terceiro Setor (outubro de 2014). 

 

Associação de Formação e Reeducação Lua Nova - Colaboradora Voluntária (jan./2018 até o 

presente momento).  

Acompanhamento das ações realizadas pela organização, desenvolvimento de relatórios e outros 

documentos pertinentes que comprovem as atividades realizadas, apoio a campanhas e ações de 

desenvolvimento dos projetos. 

Responsável pela comunicação visual da instituição e dos projetos que ele abrange. 

 

Associação de Formação e Reeducação Lua Nova - Estagiária de Serviço Social (2011/2012)  

 Triagem, preenchimento de fichas, acompanhamento de casos, pesquisas, organização de 

documento e pastas; 
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Consultora local Projeto Ações Integradas, parceria da organização com a SENAD - Secretaria 

Nacional de Política Sobre Drogas (2012); 

 Acompanhamento presencial das ações locais nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Leopoldo 

(RS), Sobradinho (DF), Fortaleza (CE), Manaus (AM), São Paulo (SP) e acompanhamento a 

distância nas cidades de Maceió (AL), Lauro de Freitas e Salvador (BA), Vitória (ES) e 

Teresina (PI). 

 Participação do projeto Mundo da Lua e organização do Evento Respostas Comunitárias: 

Viagem a três estados brasileiros (Maranhão, Rondônia e Ceará) em busca de pessoas que usam 

as oportunidades oferecidas pela própria comunidade, organizações, governo e demais; para 

ajuda da própria comunidade, formando associações de apoio e ajuda.  

Resumo: A viagem durou 21 dias, sendo uma semana em cada estado visitado, após as visitas 

foi feito o contato com outras organizações e o conhecimento através de formulário preenchido 

com informações de conhecimento das atividades e perspectivas, assim realizamos no mês de 

março de 2012 o evento chamado Respostas Comunitárias, o qual teve a participação de pouco 

mais de trezentas pessoas, as quais 44 eram representantes de projetos, e os demais visitantes 

que puderam assistir palestras e as apresentações das organizações, que foram feitas de uma 

forma dinâmica e divertida. Responsável pela criação do site: 

http://institutoempodera.wix.com/respcomunitarias 

 Responsável pelo Encontro: Reconhecendo Saberes e Fazendo Parcerias 

Encontro formativo na cidade de Recife – PE, onde puderam participar 60 pessoas de 

organizações do Brasil no mês de setembro de 2013. 

Resumo: A formação reuniu representantes de organizações que desenvolvem atividades 

comunitárias que tem interesse em disseminar a metodologia do Tratamento Comunitário, as 

atividades desenvolvidas na formação tiveram como intuito ensinar, esclarecer e capacitar para 

a melhoria da proposta oferecida para a comunidade, integrando as atividades desenvolvidas por 

cada projeto representado. Fotos do evento:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.352248504860589.85483.336835886401851&type

=3  

Assistente executiva de projetos (2013) – elaboração e acompanhamento de projetos. 

 

Programa Escola da Família - Voluntária na Escola Renato de Rocha Miranda - Campina do 

Monte Alegre – SP (2007) 

 

Portfólio Profissional: 

Organização de Evento Internacional 

http://institutoempodera.wix.com/respcomunitarias
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.352248504860589.85483.336835886401851&type=3
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 Contato com as organizações não governamentais do Brasil e demais países na América 

Latina; 

 Organização e logística de eventos sociais; 

 Compra de passagens para locomoção até o local (aérea e rodoviária); 

 Organização e feitura (escrita, impressão e montagem da apostila) do material; 

 Acompanhamento durante o evento/formação;  

 Desenvolvimento de página web para a divulgação dos eventos; 

 Criação de página em redes sociais para exibição das atividades;  

 Relatório geral e todos os itens necessários para o acompanhamento antes e depois do 

projeto/evento/formação; 

 Relatório de atividades anual; 

 Articulação social entre as organizações, seus representantes e outras pessoas que nelas atuam; 

 Desenvolvimento de projetos sociais. 

 


