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Belém/PA, 13 de Outubro de 2015. 

Edital de Contratação 

O Instituto Peabiru seleciona (01) Assistente Técnico para trabalhar em sua sede em 
Belém, apoiar a implantação do Projeto “Protagonismo de Adolescentes na Realização da 
Plataforma dos Centros Urbanos PCU Belém: JUVA & Viva Melhor Sabendo Jovem”.  

O Instituto Peabiru é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP 
com 17 anos, atuando em projetos socioambientais na Amazônia Oriental. 
 Sob a supervisão do Peabiru e em coordenação com a equipe do UNICEF/Belém, o (a) 
Assistente Técnico implementará atividades executivas e técnicas, incluindo a mobilização e 
formação de redes de adolescentes e jovens, gestores estadual e municipal de Belém, 
instituições e demais parceiros na execução do projeto, que será realizado no período de 12 
meses na cidade de Belém/PA. 
 Constitui-se a centralidade do projeto “Protagonismo de Adolescentes na Realização 
da Plataforma dos Centros Urbanos PCU Belém: JUVA & Viva Melhor Sabendo Jovem”, a 
qualificação cidadã de adolescentes e jovens protagonistas para reflexão e proposição de 
políticas públicas que garantam seus direitos como preconizado na Convenção Internacional 
dos Direitos Humanos e da Criança, bem como no próprio Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 Também, a partir de epidemia de HIV/AIDS expressa nos indicadores epidemiológicos, 
evidencia-se que Belém ocupa o 6⁰ lugar na detecção de AIDS entre as capitais do país, bem 
como ocupa o 2⁰ lugar no ranking de mortalidade, com 13,9 por 100 mil habitantes. 
 A partir desse entendimento, o projeto apresenta uma proposta de trabalho 
orientada para desenvolver competências de adolescentes e jovens do direito à participação 
tanto no ambiente escolar como nas comunidades, em perspectiva a redução de 
desigualdades intramunicipais, fomentando e fortalecendo redes de adolescentes  à 
participação e controle social de políticas públicas, assim como, promover a cultura de paz, 
prevenção de DST/AIDS, sífilis e hepatites virais, uso abusivo de álcool e outras drogas na 
cidade de Belém, isto, consonante com as prioridades e metas globais 90/90/90.  

 
 

1. Descrição dos Cargos  

Assistente Técnico  do Projeto “Protagonismo de Adolescentes na Realização da Plataforma 
dos Centros Urbanos PCU Belém: JUVA & Viva Melhor Sabendo Jovem". 
 
Local do trabalho: Sede do Instituto Peabiru, Belém (PA). 
 
Supervisor direto: Coordenador do projeto. 
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2. Missão do Cargo 

Assistir suas áreas, utilizando competências técnicas e comportamentais para realizar de 
forma efetiva as suas responsabilidades.   

 

3. Requisitos de Formação e Experiência 

a) Formação em nível superior em alguma das seguintes áreas: ciências sociais, saúde 

pública, enfermagem, pedagogia ou áreas relacionadas; 

b) Experiência profissional em ações/atividades com adolescentes e jovens; 
c) Experiência com os temas HIV/AIDS, sífilis, hepatites virais, violência, álcool e outras 

drogas; 
d) Experiência em organizar e ministrar treinamentos, principalmente com adolescentes e 

jovens; 

e) Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; Política Brasileira de 

Enfrentamento da AIDS; Estratégia Global 90/90/90; 

f) Habilidade na condução de trabalhos em grupos e institucionais;  
g) Preferencialmente afinidades com os métodos de trabalho do PEABIRU e/ou UNICEF; 

h) Desejável experiência nas áreas de desenvolvimento, planejamento, análise estatística 

de dados, monitoramento e avaliação; 

i) Habilidade de análise, negociação, comunicação e advocacia; 

j) Facilidade de redação em português. 

 

4. Competências Técnicas 

Habilidades em práticas administrativas 
Domínio dos programas Office e internet; 
Organização de documentos 
Sistematização de informações 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Disponibilidade para viagens. 

 

5. Competências Comportamentais 

Relacionamento interpessoal 
Trabalho em equipe 
Pró-atividade 
Alto nível de responsabilidade com prazos e qualidade de processos 
Criatividade 
Comunicativo 
Visão sistêmica 
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6. Contratação 

Regime de contratação: CLT; 

Carga Horária: 40 horas semanais; 

Benefícios: Seguro de vida e plano de saúde; 

Salário: R$ 3.700,00. 

 

7. Para Candidatar a Vaga 
O(a) candidato(a) deverá enviar o currículo resumido (3 páginas no máximo) com 

referências profissionais e concordância com os termos deste edital. O mesmo passará por 
uma entrevista com o gerente técnico do projeto para posterior contratação. 

 

8. Entrega de documentos  

Os interessados deverão entregar seus currículos até o dia 16 de outubro de 2015.  

Enviar por meio eletrônico para  rh@peabiru.org.br com o campo Assunto: Assistente 
Técnico PCU. Favor colocar somente o texto solicitado no campo “Assunto” para evitar 
problemas com o filtro automático do email.  

As entrevistas ocorrerão no dia 19 de outubro de 2015. A entrevista deverá ser 
presencial, na sede do Instituto Peabiru.   

Só serão aceitos documentos com todas as exigências mencionadas neste edital. 
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