EDITAL DE SELEÇÃO
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NO PROGRAMA
MOJU TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

1. PROGRAMA MOJU TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
O Programa Moju Território de Desenvolvimento e Sustentabilidade tem o
objetivo de contribuir para a construção de uma estratégia de Desenvolvimento
Territorial Sustentável no município de Moju, nordeste paraense.
As ações do Programa estão programadas para serem desenvolvidas ao longo
de sete anos e são realizadas pela Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e
Humana Sustentável. Além disso, trabalha na possibilidade de parcerias com o poder
público, buscando também outras fontes de financiamento.
O município de Moju, integrante da microrregião de Tomé-Açu, possui pouco
mais de 5 km² onde vivem cerca de 62 mil pessoas (do tamanho da Palestina com
cerca de 3 milhões de pessoas).
Além da população urbana, há também agricultores, comunidades
quilombolas, ribeirinhas, etc.
São 18 territórios quilombolas com 23 comunidades, cerca de 1.500 famílias,
9 mil pessoas.
O Programa objetiva o desenvolvimento territorial integrado em Mujo, com
foco na estruturação de comunidades e territórios quilombolas.
Para atender às demandas locais, o Programa está estruturado em seis eixos
estratégicos (Pactuação, diagnóstico e mapeamentos; Fortalecimento institucional e
formação de lideranças; Gestão territorial quilombola; Políticas públicas; Inclusão
digital; e Desenvolvimento econômico e cadeias locais). Esse Edital trata da seleção de
profissional para atuar nas áreas de Capital Social e Gestão Territorital.

2. OBJETIVO DO PRESENTE EDITAL
Contratação de um profissional para atuar no município de Moju/PA no
fortalecimento institucional de associações e cooperativas de base comunitária,
sindicatos, grupos coletivos locais urbanos e rurais, com enfoque no público
quilombola, espaços coletivos de participação, decisão em processos de
consentimento prévio livre e informado, Plano de Gestão Territorial e Mecanismos
Financeiros.
3. FORMAÇÃO E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDA
• Nível superior em ciências humanas, ciências sociais e/ou áreas afins;
• Experiência com organização social de associações quilombolas, sindicatos,
grupos, coletivos e conselhos municipais;
• Experiência em projetos de desenvolvimento sustentável junto a comunidades
tradicionais, especialmente quilombolas;
• Capacidade de comunicação oral e escrita, com experiência em elaboração de
diagnósticos, projetos, documentos e relatórios técnicos;
• Prática em mobilização social, dinâmica de grupos e métodos participativos de
gestão e fortalecimento institucional;
• Capacidade de organização, trabalho em equipe e cumprimento de prazos;
• Habilidade em comunicação e relacionamento interpessoal; e sensibilidade
cultural para atuar em ambientes diversos, considerando aspectos relacionados
à regionalidade, etnia, idade, gênero;
• Capacidade de relacionamento e articulação com diversos segmentos sociais,
como associações quilombolas, conselhos municipais, órgãos públicos, ONGs,
empresas, universidades etc;
• Disponibilidade para viagens às comunidades quilombolas de Moju/PA e região;
• Experiência com editor de texto, power point, planilha eletrônica e internet;
• Dinamismo e pró-atividade para executar as atividades propostas;
4. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS
• Interlocução com atores locais, com enfoque nas Associações Quilombolas;
• Assessorar no diagnóstico das associações locais e Territórios Quilombolas;
• Acompanhar os processos de consentimento prévio livre e informado junto aos
Territórios Quilombolas;

• Assessorar na elaboração dos Planos de Gestão Territorial Quilombola e
Mecanismo Financeiro;
• Redigir relatórios técnicos apoiando a construção dos relatórios do diagnostico e
do consentimento;
• Contribuir na redação e sistematização de informações de campo para
elaboração de publicações pertinentes ao Programa;
• Trabalho cooperativo com as equipes dos outros Eixos do Programa nas áreas de
interesse comum e com instituições parcerias;
• Participação em eventos formativos, de avaliação e planejamento voltados para
aperfeiçoamento do Programa.
5. VAGAS
Será selecionado um profissional com nível superior para atuar em Moju/PA
nas zonas rural, urbana e região.
6. PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará das seguintes etapas:
• Análise de currículo e de carta de apresentação;
• Entrevista;
Será selecionado o candidato que preencher: (i) o maior número dos requisitos
relacionados no item 3 (“Formação e Competência Profissional”); (ii) apresentar maior
tempo de exercício profissional e mais conexão das atividades profissionais já
exercidas com os temas do pressente Edital; e (iii) apresentar bom desempenho na
entrevista.

7. PRAZOS
Atividades
Publicação do Edital no site da ECAM
(www.ecam.org.br/)
Recepção de currículo e carta de
apresentação

Prazos

20 de agosto de 2018
Até 30 de agosto de 2018

Divulgação do resultado da pré-seleção
convocatória para a entrevista
Entrevistas
Resultado Final
Contratação

31 de agosto 2018

03 de setembro de 2018: entrevista
05 de setembro de 2018
A partir de 10 de setembro de 2018

8. PROCEDIMENTOS
•

O currículo deverá ser enviado via correio eletrônico até dia 30 de agosto de 2018 às
23h59 para o seguinte endereço: contato@ecam.org.br;

•

A carta de apresentação, escrita pelo próprio candidato, de no máximo duas laudas,
deve explicar de forma simples sobre seu interesse em fazer parte da equipe do
Programa Moju Território de Desenvolvimento e Sustentabilidade. A carta deverá ser
encaminhada junto com o currículo no mesmo e-mail;
O candidato pré-selecionado deverá comparecer:

•
•

Dia 03/09: para entrevista às 14:30h no seguinte endereço: SAS Quadra 3, Bl. C, Ed.
Business Point, Sl. 303. Brasília/DF.
Por entendimento entre as partes a entrevista presencial poderá ser substituída por
entrevista on line.

No dia da entrevista o candidato deverá estar munido de documento de identidade
oficial com foto, diploma e comprovante de residência.

9. CONTRATAÇÃO
A contratação do candidato selecionado se dará por meio de contratos semestrais
renováveis, efetuados pela Equipe de Conservação da Amazônia – Ecam, com salário
compatível com a formação e experiência profissional.

Brasília, 19 de agosto de 2018.

