Faça a Revolução Solar Acontecer: Torne-se um Multiplicador
O que é? Seleção para o time dos Multiplicadores da Juventude Solar
O que são os Multiplicadores Solares?
Os Multiplicadores Solares são um grupo de pessoas que serão responsáveis
por ajudar o Greenpeace a promover a Revolução Solar, dando apoio na
divulgação da campanha, participando da instalação de placas solares em
escolas (showcases), realizando capacitação de jovens, adultos e crianças em
todo o país, e desenvolvendo suas próprias iniciativas para fazer a revolução
solar acontecer no Brasil.
Para se tornar um Multiplicador, o candidato deve participar do Treinamento dos
Multiplicadores da Juventude Solar, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de
Março.
Qual o perfil que procuramos?
Estamos buscando montar um grupo com pessoas com espírito inovador e
mobilizador que acreditem no potencial da revolução solar no Brasil (amor à
causa). Sabemos que teremos candidatos com perfis e habilidades
complementares, e por isso, acreditamos que essa diversidade será fundamental
para o grupo atingir seus objetivos.
Qual o conteúdo do Treinamento dos Multiplicadores Solares ?
O conteúdo do treinamento inclui desde aspectos técnicos sobre energia solar,
como também, capacitação para planejamento de projetos e iniciativas de
mobilização e articulação; destacando os seguintes temas:
- Mudanças Climáticas no contexto da energia elétrica no Brasil;
- Construção de Sistemas Solares (desde equipamentos menores, como
lanternas, até a instalação de placas em edificações);
- Articulação;
- Planejamento Estratégico de Campanhas e Projetos;
- Comunicação e Mobilização (online e off-line);
- Pedagogia : Os Multiplicadores serão treinados para treinar outras pessoas
com o conteúdo aprendido;
- Crowdfunding; e
- Estudos de casos de projetos de energia solar no Brasil e no mundo.
Todo o treinamento será realizado baseado em uma metodologia pedagógica de
aprendizado em conjunto, isto é, não apenas os instrutores, mas os
participantes, serão responsáveis por compartilhar experiências, aprender e
construir novos projetos juntos.

Com esse modelo de aprendizagem, acreditamos que, além de se tornarem
responsáveis por fazer a Revolução Solar acontecer no Brasil, os Multiplicadores
terão a oportunidade de desenvolver competências que poderão destacá-los no
mercado de trabalho e dar-lhes autonomia e liderança para o desenvolvimento
de seus próprios projetos, pessoais e profissionais. Além disso, é um projeto que
envolverá redes de mobilizadores. articuladores e jovens em todo o Brasil,
aumentando ainda mais o poder de capilaridade dos participantes.
Quais os critérios para participar do Programa?
Critérios obrigatórios:
- Idade acima de 18 anos
- Disponibilidade para participar das etapas de entrevista do processo seletivo
- Disponibilidade para o treinamento nos dias 14,15 e 16 de Março, em São
Paulo.
- Disponibilidade de 3 dias para participar de um dos showcases em Abril e Maio
- Disponibilidade de ao menos um fim de semana (entre Maio e Julho) para
realizar treinamento nas cidades dos voluntários do Greenpeace
Critérios desejáveis (complementares que serão analisados na seleção):
- Visão e princípios alinhados com a visão da organização e da campanha
- Capacidade de articulação e mobilização (online e off-line)
- Capacidade e conhecimento em Planejamento de Projetos
- Experiência com treinamentos e capacitação
- Experiência prévia em projetos na área de energia renovável
- Espírito inovador e empreendedor
Como funcionará o processo seletivo?
Período de inscrição:
12/01 até 26/01
Divulgação da Pré- Seleção e Agendamento de Entrevistas: 28 a 31/01
Entrevistas em Grupos (por Skype): 02/02 até 09/02
Seleção Final dos Participantes (no máximo 30 pessoas serão selecionadas):
09/02 a 12/02
Divulgação dos resultados e confirmação dos participantes: 19/02 até 27/02
Data do Treinamento: 14,15 e 16 de Março
Obs: O processo será coordenado pela Coordenação do Programa de
Multiplicadores da Juventude Solar no Brasil, e contará com suporte de um
grupo interdisciplinar composto por mobilizadores, especialistas em energia
solar, campaigners e um pedagogo.
Obs: Caso seja necessário, o Greenpeace arcará com os custos do participante
até o treinamento.

