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Edital de contratação
Pessoas Consultoras Inclusão Produtiva

O Instituto Peabiru contrata, através de empresa parceira, 3 consultores
para atuar em ações específicas e pontuais do Projeto Inclusão Produtiva, em
Abaetetuba/PA. O Instituto Peabiru é uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) brasileira, com 24 anos de atuação, com a missão de
fomentar o protagonismo de grupos sociais da Amazônia para a promoção do
pleno acesso aos seus direitos fundamentais. Atua preferencialmente no bioma
Amazônia. No estado do Pará, a atenção especial é para três regiões: a Grande
Belém, o Marajó e a Costa Paraense.

1. Descrição do cargo 

Título: Consultor(a)
Vagas: 3
Local do trabalho: Escritório do Instituto Peabiru em Abaetetuba (PA).
Supervisão direta: Gerente do projeto.

A função será desempenhada em escritório localizado na cidade de
Abaetetuba, Pará. Os banheiros e demais cômodos do escritório não são
adaptados para cadeirantes. Não há intérprete de libras na equipe.

2. Missão do cargo

Apoiar a gestão do Projeto Inclusão Produtiva na seleção de beneficiários
para Assistência Técnica Rural para as Ilhas de Abaetetuba selecionadas em edital
específico, utilizando competências técnicas e comportamentais para realizar de
forma efetiva as responsabilidades do cargo.

3. Requisitos de formação

● Profissionais graduados em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal
ou áreas afins

4. Responsabilidades

● Atuar tecnicamente no cadastro e seleção de beneficiários do projeto;

● Lidar com políticas públicas voltadas para agricultura familiar, quilombolas
e as mulheres rurais;
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● Operar a Assistência Técnica Rural em princípios da agroecologia, sistemas
de produção sustentáveis e do desenvolvimento rural sustentável;

● Ministrar cursos de formação para agricultores familiares ou povos e
comunidades tradicionais nos temas de gestão de empreendimentos
comunitários, políticas públicas e programas de crédito voltados aos
agroextrativistas ou organizações comunitárias, agroecologia, sistemas de
produção sustentáveis, desenvolvimento rural sustentável, agroextrativismo
e/ou extrativismo e acesso aos mercados institucionais e/ou diferenciados;

● Aplicar diagnósticos rurais, através de metodologias participativas, auxiliar
comunidades e agricultores familiares extrativistas em planejamento,
assessoria e treinamento para organizações comunitárias nas áreas de
gestão estratégica, contábil ou administrativa.

5. Competências técnicas

● Experiências com trabalhos voltados ao agroextrativismo amazônico com
foco em princípios da agroecologia

● Habilidades em práticas administrativas

● Domínio de informática Microsoft Office e repositórios virtuais,
principalmente o Google Drive

● Organização de documentos

● Sistematização de informações

● Facilidade em utilizar mídias digitais

● Produção de textos

6. Competências comportamentais

● Relacionamento interpessoal

● Trabalho em equipe

● Pró-atividade

● Resolutividade

● Alto nível de responsabilidade com prazos e qualidade de processos
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● Criatividade

● Comunicativo

● Visão sistêmica

7. Contratação

Regime de contratação de autônomo (RPA).
Estimativa de atividades de campo: 40h/semana.
Remuneração mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Para candidatar-se à vaga

As pessoas contratadas deverão residir, preferencialmente, em Barcarena
ou Abaetetuba, Pará. Para se candidatar, enviar currículo resumido (2 páginas no
máximo) com referências profissionais e concordância com os termos deste edital.

O Instituto Peabiru reafirma seu compromisso com a diversidade, inclusão
e equidade. Cada vez mais, busca que sua equipe reflita a multiplicidade de
experiências e perspectivas da população brasileira e, em particular, amazônida.
Assim, incentivamos especialmente a candidatura de pessoas indígenas,
quilombolas, negras, assim como de mulheres, LGBTQIA+s e PCDs que tenham
afinidade com a vaga.

9. Entrega de documentos 

Pessoas interessadas devem enviar seus currículos até o dia 04 de
setembro de 2022. Enviar por meio eletrônico para  peabiru@peabiru.org.br,
com o campo Assunto: Consultores Inclusão Produtiva - ATER Abaeté. Favor
colocar somente o texto solicitado no campo “Assunto” para evitar problemas com
o filtro automático do e-mail.

Para os candidatos e as candidatas selecionadas na fase de análise dos
currículos, as entrevistas ocorrerão virtualmente, nos dias 06 e 08 de setembro
de 2022, a partir de agendamento prévio com as pessoas selecionadas.

Só serão aceitos documentos que atendam a todas as exigências
mencionadas neste edital.

Fim do documento
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