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Edital de contratação
Assistente máster em Proteção a Criança

nº 01/2022

O Instituto Peabiru seleciona assistente de projetos para trabalhar em
Belém (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 as regiões do Marajó, da
Costa Paraense, da Grande Belém e do Baixo Tocantins

1. Descrição do cargo 
Assistente máster de projetos em educação indígena
Local do trabalho: Belém (PA).
Supervisão direta: Gerente de projetos.
Regime de contratação: CLT.
Carga Horária: 40h/semana.
Remuneração: R$4.041,00 + encargos e benefícios.

2. Missão do cargo

Implementar o trabalho de articulação, suporte técnico, mobilização e
capacitação das equipes de educação e proteção indígena nos municípios
trabalhados pelo projeto, incluindo a colaboração com parceiros e aliados com o
propósito de disseminar o conhecimento para o fortalecimento dos fluxos,
equipamentos e orgãos do Sistema de Garantia de Direitos da criança e do
adolescente para a inclusão de refugiados e migrantes nas políticas públicas via
implementação de fluxos baseados na Lei nº 13431/2017 e Decreto nº 9603/2018.

3. Requisitos de formação

● Profissional de nível superior completo nas áreas das ciências sociais,
políticas ou correlatas, com habilidades em processos de mobilização
social, organização e realização de eventos presenciais e à distância,
compartilhamento de informações e disseminação de conhecimento,
via redes sociais e presencial;

● Pós-graduação ou experiência profissional equivalente;
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4. Responsabilidades

● Organizar e realizar as capacitações nos municípios e junto às redes de

proteção;

● Apoiar o Assistente Master de Educação no fortalecimento dos municípios

para Educação que protege;

● Elaboração do conteúdo do Guia de Proteção Intercultural;

● Apoiar o UNICEF nos Planos de Ação do Selo de Santarém e Ananindeua

voltados a migrantes e refugiados nos Resultados 6, 7 e 10;

● Realizar rodas de conversa nas comunidades com lideranças sobre direitos

das crianças e adolescentes e acesso a serviços de proteção.

● Apoio para o desenvolvimento da agenda de projetos, advocacy e demais

atividades do UNICEF na região;

● Suporte técnico constante aos parceiros na implementação da proposta.

● Articulação e advocacy com parceiros locais para regime de colaboração;

● Análise de documentos institucionais;

● Participação em formações continuadas da equipe;

● Elaboração de relatórios de atividades;

● Apoiar a produção de materiais educativos, informativos e formativos,

colaborando da produção de apresentações institucionais e dos programas.

5. Competências técnicas

● Habilidade em se expressar publicamente e dialogar com diferentes

atores sociais;

● Conhecimento em rede de proteção à criança, Lei nº 13431/2017 e

Decreto nº 9603/2018 e habilidades interculturais;

● Habilidade em manusear plataformas virtuais;
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● Entendimento e identificação com temas relacionados à infância e

adolescência com ênfase na realidade amazônica e brasileira, de

desenvolvimento e da sociedade civil;

● Experiência profissional ou conhecimento sobre Organizações da

Sociedade Civil no Brasil.

6. Competências comportamentais

● Relacionamento interpessoal
● Trabalho em equipe
● Pró-atividade
● Alto nível de responsabilidade com prazos e qualidade de processos
● Criatividade
● Comunicativo

7. Período de trabalho

● Da data de assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022.

8. Para candidatar-se à vaga

Para se candidatar enviar o 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. Política de tolerância zero para exploração e abuso sexual 

O Instituto Peabiru tem política de tolerância zero para exploração e abuso
sexual. Reafirmamos o compromisso com nosso quadro de colaboradores e
colaboradoras e rede de fornecedores de que as pessoas e organizações
contratadas pelo Peabiru não participarão em qualquer exploração ou abuso
sexual. Para fins deste edital, "exploração sexual" significa qualquer abuso real ou
tentativa de abuso de uma posição de vulnerabilidade, poder diferencial ou
confiança, para fins sexuais, incluindo, sem limitações, lucrar monetariamente,
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socialmente ou politicamente da exploração sexual de outros; "abuso sexual"
significa a intrusão física real ou ameaça de intrusão física de natureza sexual, seja
por força ou condições desiguais ou coercivas. A exploração e o abuso sexual são
estritamente proibidos.

10. Entrega de documentos 

Pessoas interessadas devem enviar seus currículos até o dia 26 de
setembro de 2022. Enviar por meio eletrônico para  shirlem@peabiru.org.br, com
o campo Assunto: Assistente em proteção indígena. Favor colocar somente o
texto solicitado no campo “Assunto” para evitar problemas com o filtro automático
do e-mail.

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