EDITAL DE SELEÇÃO
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SUPORTE DE LOGÍSTICA EM MOJU/PA

1. Equipe de Conservação da Amazônia- ECAM, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ 05.107.299/0001-00com sede à SAS, Quadra 03, Bloco C, Ed.
Business Point Salas 301 a 304, Brasília-DF, estabelece e divulga normas para a
realização do Processo Seletivo.
2. OBJETIVO DO PRESENTE EDITAL
Contratação de um profissional de suporte em logística para apoio das atividades do
Programa “Moju Território de Desenvolvimento e Sustentabilidade” em MOJU/PA
3. FORMAÇÃO E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDA
 Nível médio ou superior em qualquer área de conhecimento;
 Experiência em atividades logísticas em projetos socioambientais junto a
comunidades tradicionais, especialmente quilombolas;
 Capacidade de comunicação oral e escrita, com experiência em elaboração de
documentos e relatórios de atividades;
 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;
 Possuir habilitação, categoria “B”.
ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS
 Executar e acompanhar atividades logísticas das oficinas e eventos, incluindo a
organização e planejamento das ações necessárias para a sua realização, como
transporte, alimentação, hospedagem, compra de materiais pedagógicos e outros;
 Mobilização social para divulgação das oficinas e eventos;
 Apoio na facilitação das oficinas e eventos;
 Capacidade de articular com fornecedores;

 Acompanhamento eventual de entrega de materiais em campo;
 Participação em eventos formativos, de avaliação e planejamento voltados para
aperfeiçoamento.
5. VAGAS
Será selecionado um profissional para atuar em Moju / PA.
6. PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará das seguintes etapas:
 Análise de currículo e carta de apresentação;
 Entrevistas virtuais ou presencias.
7. PRAZOS
Atividades

Prazos

Publicação do Edital no site da Ecam

10/09/2018

Recepção de currículo e carta de
apresentação

13/09/2018

Resultado Final

14/09/2018

Contratação

A partir de 17 de setembro de 2018.

8. PROCEDIMENTOS


O currículo deverá ser enviado via correio eletrônico até dia 13 de setembro de
2018, ás 23h59 para o seguinte endereço: juliana@ecam.org.br;



A carta de apresentação, escrita pelo próprio candidato, de no máximo uma página,
deve explicar de forma simples sobre seu interesse em fazer parte da equipe da
ECAM. A carta deverá ser encaminhada junto com o currículo no mesmo e-mail.



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, DF 10 de setembro de 2018.

