EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO
PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS
O Programa Territórios Sustentáveis torna pública a seleção de
estagiários(as) para atuar no eixo Capital Social e no projeto Pecuária
Sustentável. O perfil dos(as) candidatos(as), especificações do estágio,
documentação necessária, número de vagas e processo seletivo está
detalhadas neste edital.

1. SOBRE O PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS
http://territoriossustentaveis.org.br
O Programa é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Mineração
Rio do Norte (MRN) e três OSCIPs com experiência reconhecida nas áreas de
meio ambiente, economia, gestão pública e fortalecimento da sociedade: Equipe
de Conservação da Amazônia (Ecam), Agenda Pública e Instituto do Homem e
Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).
O objetivo é criar um modelo de gestão municipal integrada e democrática,
fomentando o desenvolvimento territorial de interesse público, inclusivo e
sustentável, por meio do fortalecimento das instituições públicas, da construção
de alternativas econômicas e da ampliação da participação social, considerando
a preservação das culturas tradicionais e a conservação ambiental.
Com 12 milhões de hectares (o equivalente ao território de Portugal), a área
de abrangência do programa envolve três municípios e uma população total de
88 mil pessoas, incluindo a população urbana, agricultores, comunidades
ribeirinhas, indígenas e quilombolas. As principais atividades econômicas
desenvolvidas nesse território são a coleta de castanha-do-pará, agricultura de
subsistência, pesca, retirada de madeira, mineração e criação de gado bovino.
Hoje a mineração é a atividade que mais gera renda em Oriximiná e Terra
Santa e, aos poucos, também estará contribuindo com a renda de Faro. O
programa tem duração prevista de 15 anos e atua em quatro pilares:

•

Gestão Pública: Apoiar a gestão pública municipal por meio da criação
de arranjos colaborativos que contribuam para a implantação de políticas
públicas mais eficientes, aumentando o acesso da população a serviços
públicos de qualidade.

•

Capital Social: Aumentar a capacidade institucional das organizações
sociais, estruturando e qualificando sua autonomia administrativa e
financeira e sua participação em espaços públicos (como conselhos e
conferências), exercendo seus direitos.

•

Desenvolvimento Econômico: Elaborar e implementar uma estratégia
de desenvolvimento econômico de cadeias produtivas atuais (pecuária,
agricultura, movelaria, madeira, turismo, castanha, copaíba, entre outros)
e potenciais, considerando valores.

•

Gestão Ambiental: Promover a valorização e a conservação das Áreas
Protegidas, a regularização ambiental e fundiária, soluções inovadoras
para o saneamento urbano e rural, empreendimentos com licenciamento
municipal, bem como a conscientização.

•

Quilombola: Apoiar a estruturação de mecanismos de governança e
representatividade

das

comunidades

quilombolas,

através

da

regularização das associações, elaboração de planos de vida, mecanismo
financeiro, fomento a comunicação e novas tecnologias.

2. SOBRE O PROGRAMA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL EM ORIXIMINÁ

Historicamente, o principal vetor de desmatamento na Amazônia brasileira
têm sido a pecuária bovina. Além de gerar destruição de florestas de inestimável
biodiversidade, essa atividade econômica provoca: emissões para a atmosfera
de altas quantidades de dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), que são os
principais gases que provocam as Mudanças Climáticas Globais; e ganhos
econômicos insuficientes para a região pelo dano ambiental que provoca, tendo
em vista a baixíssima produtividade da pecuária amazônica (aproximadamente
1 cabeça de gado por hectare). Essa realidade não é diferente em Oriximiná,

município inserido no Programa Territórios Sustentáveis com maior rebanho
(terceiro da Calha Norte paraense): cerca de 140 mil cabeças de gado.
Diante desse quadro, o Programa Pecuária Sustentável surge como uma
opção sustentável para a criação de gado bovino em Oriximiná, adaptando
experiências de sucesso para a realidade local. As atividades iniciaram em 2017
com visitas às fazendas, intercâmbio, diagnóstico e reuniões com pecuaristas do
município. Desde março de 2018, o modelo vem sendo implementado em 14
fazendas do município. O acompanhamento técnico é realizado a cada dois
meses, precedido de uma palestra técnica (assuntos diversos da pecuária)
aberta ao público em geral. O enfoque da assessoria é aumentar a produtividade
dos pastos, promover o bem-estar animal e dos trabalhadores e implementar
práticas ambientais sustentáveis nas fazendas. A previsão é que em 2019, o
projeto contemple 30 fazendas na região da Calha Norte.

3. SOBRE O EIXO CAPITAL SOCIAL

O Eixo Capital Social apoia comunidades e lideranças em suas
organizações de base para fortalecer a autonomia e o desenvolvimento da
população local no exercício de seus direitos e deveres. Para isso, trabalha
diretamente com grupos, coletivos, sindicatos e associações em suas demandas
de gestão de projetos, iniciativas coletivas, captação de recursos, gerenciamento
administrativo e financeiro – com transparência – Além disso, a equipe deste
eixo promove atividades capacitação e integração da população local, incluindo
os Povos Tradicionais, junto às instituições da administração pública municipal
e demais organizações sociais como as redes de cooperação.

4. VAGAS E LOCAL DO ESTÁGIO

No total serão selecionados(as) 3 (três) estudantes, sendo 2 (duas) vagas
para atuação no projeto Pecuária Sustentável e 1 (uma) para o eixo Capital
Social. O estágio será realizado prioritariamente no município de Oriximiná-PA,

apenas uma das vagas do Pecuária Sustentável poderá ser preenchida também
por estudantes de Santarém-PA caso não haja candidatos(as) compatíveis em
Oriximiná.

5. REQUISITOS PARA OS(AS) CANDIDATOS(AS)
5.1. Pecuária Sustentável

Vaga 01 – Oriximiná:
Obrigatório
- Ser estudante do curso técnico em agropecuária ou Zootecnia;
- Residir em Oriximiná (sede do município ou comunidades);
- Ter conhecimento básico do pacote office, especialmente excel e word;
- Ter 18 anos ou mais;
- Apresentar atitudes proativas e boa comunicação oral, em especial com
produtores rurais;
- Ter vontade de aprender e disposição para cooperação;
- Ter capacidade de trabalhar em equipe.
Desejável
- Possuir vivência em atividades agropecuárias (como por exemplo, ser filho de
produtor rural ou ter desenvolvido alguma atividade nessa área);
- Estar participando das atividades do Programa Pecuária Sustentável na Prática
Vaga 02 – Oriximiná ou Santarém:
Obrigatório
- Ser estudante de graduação dos cursos: Geografia, Ciências Ambientais,
Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental ou Agronomia;
- Possuir conhecimentos básicos em geoprocessamento;
- Habilidade com as ferramentas básicas do Google Earth, ArcGis, Excel e Word;

- Disposição em aprender sobre coleta de dados com uso do Open Data Kit (ODK
Collect);
- Ter 18 anos ou mais;
Vaga 03 – Oriximiná Eixo Capital Social:
Obrigatório
- Ser estudante de graduação dos cursos nas áreas de Ciências Humanas;
- Ter 18 anos ou mais
- Ter conhecimento básico do pacote office, especialmente word, internet,
especialmente e-mails;
- Boa comunicação escrita e oral;
- Ter sensibilidade no atendimento à população local.

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS ESTAGIÁRIOS SOB
SUPERVISÃO
Vaga 01 – Oriximiná – Pecuária Sustentável
Apoio à assessoria prestada aos pecuaristas de Oriximiná inseridos no
Programa Pecuária Sustentável na Prática, a qual envolve:
• Acompanhamento das visitas técnicas (juntamente aos engenheiros
agrônomos) e de monitoramento das atividades;
• Levantamento e tabulação de dados das propriedades envolvidas no
Programa e elaboração de relatórios;
• Organização da agenda de visitas, eventos e oficinas técnicas.
As atividades serão desenvolvidas no escritório do Programa Territórios
Sustentáveis, situado na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Oriximiná e 1 (uma) vez por mês nas fazendas inseridas no projeto.
Vaga 02 – Oriximiná ou Santarém – Pecuária Sustentável
Auxiliar no processo de tabulação dos dados que compõem os indicadores do
Pecuária Sustentável:
• Receber formulários preenchidos
• Organizar e arquivar tabelas

•
•

Executar ajustes de mapeamento
Atender beneficiários e equipe técnica do projeto em possíveis dúvidas
sobre os dados.
As atividades serão desenvolvidas no escritório do Programa Territórios

Sustentáveis, situado na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente situado
em Oriximiná ou em Santarém Av. São Sebastião 580, Sala 101, Altos Bairro
Santa Clara, Santarém - PA.

7. PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará das seguintes etapas:
• Análise de currículo e extrato acadêmico;
• Carta de apresentação;
• Entrevista com os(as) candidatos(as) pré-selecionados.
8. PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Atividades
Prazos
Publicação do Edital no site do Programa Territórios
Sustentáveis (www.territoriossustentaveis.org.br) e Equipe
01/04/19
de Conservação da Amazônia – ECAM ( http://ecam.org.br/)
e nos locais públicos de grande circulação na em Oriximiná
e Santarém
Recepção de currículo e carta de apresentação
Até 12/04/19
Divulgação do resultado da pré-seleção convocatória para a
entrevista
Entrevistas
Resultado Final
Contratação

•

•

16/04/19
17 a 23/04/19
30/04/19
A partir de
01/05/19

Os currículos deverão ser enviados via correio eletrônico
(contato@territoriossustentaveis.org.br e ecam@ecam.org.br ) até dia 12 de
abril de 2019 às 23h59 com o assunto: estágio PTS/Capital Social ou estágio
PTS/pecuária, indicando a vaga pretendida;
As cartas de apresentação, escritas pelo próprio candidato, de no máximo
uma página, devem explicar de forma simples sobre como sua formação em

•

•

desenvolvimento, experiência em atividades curriculares e extracurriculares,
área que tem vontade aprender e como pode contribuir para as atividades
do projeto;
Os candidatos pré-selecionados serão devidamente avisados por e-mail ou
telefone. As entrevistas ocorrerão no escritório do Programa Territórios
Sustentáveis em Oriximiná, situado na Secretaria de Meio Ambiente e
Mineração de Oriximiná, localizado na Travessa Ângelo Augusto, Nº 806,
Bairro Santa Terezinha, Oriximiná, Pará, ou em Santarém, no endereço
supracitado no item 6 desde edital. Todos os candidatos selecionados
devem estar munidos de documento de identidade com foto, onde passarão
por entrevistas conduzidas por uma banca de avaliação, composta por
profissionais do Programa Territórios Sustentáveis.
A contratação dos candidatos selecionados se dará por meio de contratos
efetuados pelo CIEE, incluindo Termo de Compromisso de Estágio - TCE,
entre a Ecam/Imazon, o estudante e a Instituição de Ensino, em
conformidade com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei de
Estágio). Portanto, é obrigatório que a instituição de ensino esteja
cadastrada no CIEE Santarém.
Nos termos da Lei nº. 11.788/08O estagiário ou estagiária terá direito a:

•
•
•
•

Bolsa-Auxílio mensal de R$ 550,00;
Seguro Contra Acidentes Pessoais;
Auxílio logístico de transporte de R$50,00;
Recesso remunerado;

Santarém, 03 de abril de 2019.

