
 

 
 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS 

03/2017 

 

O Programa Territórios Sustentáveis, por meio desta chamada, torna público os 

procedimentos para o processo seletivo para contratação de Mobilizador Social e 

Facilitador de Oficinas e Eventos para compor a equipe da Equipe de Conservação da 

Amazônia – Ecam.   

 

 

OBJETIVO 

Esta chamada tem por objetivo selecionar candidato interessado e habilitado para 

atuar como Mobilizador Social e Facilitador de Oficinas e Eventos no âmbito do 

Componente Capital Social do Programa Territórios Sustentável nos municípios de 

Oriximiná, Terra Santa e Faro. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O Programa Territórios Sustentáveis tem o objetivo de contribuir para a construção de 

uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável em Oriximiná, Faro e Terra 

Santa, municípios do oeste do Pará. Iniciado em 2015, é estruturado para durar 15 

anos e é realizado pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) 

Agenda Pública, Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e Instituto do Homem e 

Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Conta atualmente com a parceria e apoio 

financeiro da Mineração Rio do Norte (MRN). 

 

O Programa desenvolve, entre outras ações, o fortalecimento de lideranças dos 

municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro para atuarem de forma decisiva e 

qualificada nas associações, grupos, conselhos, conferências, fóruns, redes e demais 

espaços coletivos urbanos e rurais, propondo e exercendo o controle social de políticas 

públicas. Para tanto, o Programa realiza diversas oficinas, eventos e ações que 

necessitam de acompanhamento técnico, organizacional e logístico por uma equipe 

qualificada.  

  

 



 

 
 

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Mobilização social para divulgação das oficinas e eventos do Programa; 

 Logística das oficinas e eventos, incluindo a organização e planejamento das ações 

necessárias para a sua realização, como transporte, alimentação, hospedagem, 

compra de materiais pedagógicos etc;  

 Apoio na facilitação das oficinas e eventos; 

 Apoio e acompanhamento das diversas ações do Programa; 

 Participação reuniões de avaliação e planejamento do Programa. 

 

 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FUNÇÃO 

 Habilidade em processos de articulação, mobilização social e facilitação de eventos; 

 Boa comunicação oral em espaços coletivos, como reuniões, oficinas, treinamentos; 

 Capacidade de trabalho em equipe; 

 Bom conhecimento e relacionamento com diversos segmentos da sociedade civil de 

Oriximiná, Terra Santa e Faro, como associações, sindicatos, conselhos municipais, 

grupos e coletivos populares; 

 Disponibilidade para viajar para Santarém, Oriximiná, Terra Santa e Faro para 

executar as atividades do Programa; 

 Residente em Oriximiná, Terra Santa ou Faro; 

 Ensino Fundamental completo e ter mais de 18 anos. 

 

 

PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo constará das seguintes etapas:  

 Análise de currículo;  

 Carta de apresentação; 

 Entrevista e dinâmica de grupo para os candidatos pré-selecionados.  

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

PRAZOS 

 

 

 

 Os currículos deverão ser enviados via correio eletrônico (ecam@ecam.org.br) até 

dia 7 de abril de 2017 às 23h59; 

 As cartas de apresentação, escritas pelo próprio candidato, de no máximo uma 

página, devem explicar de forma simples sobre como suas experiências e vivências 

podem contribuir para a consecução do objetivo desta contratação. As cartas 

deverão ser encaminhadas junto ao currículo; 

 Os candidatos pré-selecionados deverão comparecer no dia 19 de abril às 9h no 

escritório do Programa Territórios Sustentáveis, localizado na Avenida São 

Sebastião, Nº 580, Sala 101, Bairro Santa Clara, Pará. CEP: 68005-090, munidos de 

documento de identidade com foto, onde passarão por entrevistas e dinâmicas de 

grupo, conduzidas por uma banca de avaliação, composta por profissionais do 

Programa Territórios Sustentáveis. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO  

A contratação do candidato selecionado se dará por meio de contrato de prestação de 

serviços, nos termos do código civil, sem vínculos empregatícios, com remuneração 

compatível com a função exercida.  

É de responsabilidade do contratado o seguro de vida e saúde 

 

 

 

Santarém, 20 de Março de 2017. 

Atividades Prazos 

Publicação do Edital no site do Programa Territórios 

Sustentáveis (www.territoriossustentaveis.org.br) 

 e nos locais públicos de grande circulação nas sedes 

dos municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro. 

 

18 de março de 2017 

Recebimento de currículo e carta de apresentação Até 7 de abril de 2017 

Divulgação do resultado da pré-seleção convocatória 

para a entrevista 

12 de abril de abril de 2017 

Entrevista e dinâmica de grupo 19 de abril de abril de 2017 

Resultado Final 28 de abril de abril de 2017 

Contratação A partir de 15 de maio de 2017 

 

http://www.territoriossustentaveis.org.br/

