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EDITAL DE SELEÇÃO 
  

PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADOR DE CAMPO PARA ATUAR NO PROGRAMA 
INICIATIVA SUSTENTÁVEL 

 
1. O PROGRAMA INICIATIVA SUSTENTÁVEL 

 

O Estudo de Sustentabilidade Socioambiental INICIATIVA SUSTENTÁVEL é um projeto 

realizado pela Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM) e Humana Sustentável para a 

CARGILL, nos municípios de Santarém, Belterra, e Mojuí dos Campos, com o objetivo de 

identificar e mensurar o impacto da presença da Cargill nestes territórios. 

Os consultores contratados por meio deste termo de referência atuarão no processo de coleta 

de dados primários e secundários nos três territórios – alvo do projeto. Todas as especificações 

das atividades estão abaixo relacionadas. 

Santarém é um município antigo e o mais importante polo econômico no oeste de Pará. Belterra 

e Mojuí dos Campos são municípios do entorno que, em grande parte, têm suas realidades 

socioeconômicas intimamente relacionadas a Santarém, na circulação de bens, serviços e 

pessoas, assim como na utilização da infraestrutura disponível e investimentos realizados. 

 

2. OBJETIVO DO PRESENTE EDITAL 
 

Contratação de consultoria técnica especializada (pessoa jurídica) para levantar dados 

confiáveis para o processo de análise de impacto do empreendimento nos três territórios-alvo. 

• Realizar pesquisas e aplicar instrumentos de coleta de dados de campo para o 

levantamento de dados secundários e primários nos municípios de Santarém, Belterra e 

Mojuí dos campos; 

• Organizar e sistematizar os dados coletados 

 
3. FORMAÇÃO E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDA 
 

• Profissionais de nível superior completo preferencialmente nas áreas: (Ciências Sociais, 

Ciências Sociais Aplicadas, Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Florestal, Biologia). 

• Conhecimento intermediário ou avançando da ferramenta Excel. 

• Capacidade de organização e cumprimento de prazos, sistematização e análise de dados 

e indicadores. 
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• Disponibilidade para viagens e atuação de campo nas áreas determinadas para coleta de 

dados (Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos). 

• Boa capacidade de comunicação escrita e oral. 

• Facilidade para trabalhar em equipe. 

• Experiência em coleta de dados primários e secundários. 

• Experiência em tabulação de dados e produção de relatórios. 

 

4. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 

 
• Participação em capacitações diversas e reuniões semanais de monitoramento do 

projeto. 

• Mapeamento de fontes secundárias e primárias; 

• Construção de agenda de reuniões com atores-chave; 

• Levantamento de dados secundários em fontes diversas; 

• Realização de entrevistas semiestruturadas com atores-chave; 

• Decupação e Planilhamento dos dados coletados; 

• Elaboração de relatório de atividades, listas de presença, memórias de reunião, registos 

fotográficos, etc. 

Para a plena execução das atividades acima descritas, a Coordenação do Projeto entregará ao 

selecionado planos de trabalho detalhados, que deverão ser acordados entre as partes, e 

realizará ações constantes de capacitação, presencialmente e/ou à distância. 

 
5. VAGAS 
Serão selecionados dois (02) profissionais com nível superior para atuar nos municípios de 
Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, zona urbana e rural. 
 
 
6. PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo constará das seguintes etapas: 
 

• Análise de currículo e 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 
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profissional e participação em eventos formativos, como cursos, treinamentos, seminários, 

oficinas etc, relacionados com os temas do pressente Edital; e (iii) apresentar bom desempenho 

na entrevista. 

 
 
7. PRAZOS 

 
Atividades 

 

Prazos 

Publicação do Edital no site da Equipe 

de Conservação da Amazônia 

(www.ecam.org.br) 

 

12/02/2019 

Recepção de currículo e carta de 

apresentação 

 

  

12 a 15 de 02/2019 

Divulgação do resultado da pré-

seleção convocatória para a 

entrevista e dinâmica de grupo 

 

18/02/2019 

Entrevistas, dinâmicas de grupo e 

participação em Oficinas 

19 a 21 de 02/2019 

Resultado Final 

 

22/02/2019 

Contratação 

 

25/02/2019 

 
 
 
8. PROCEDIMENTOS 
 
• O currículo deverá ser enviado via correio eletrônico até dia 15/02/2019 para o seguinte 

endereço: fernandopenedo@gmail.com com cópia para: fernandes.zamali@gmail.com 

 
• 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 do Programa 

Iniciativa Sustentável. A carta deverá ser encaminhada junto com o currículo no mesmo e-

mail; 

 

http://www.ecam.org.br/
mailto:fernandopenedo@gmail.com
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9. CONTRATAÇÃO 
 
A contratação do candidato selecionado se dará por meio de contrato semestral, efetuados pela 

Equipe de Conservação da Amazônia – Ecam. 

 

 
 
 
 

Santarém, 12 de fevereiro de 2019. 
 
 


