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Belém, 04 de Abril de 2014. 

 

Edital de Contratação 

 

 

O Instituto Peabiru seleciona (01) profissional obrigatoriamente com formação de 

nível médio técnico (escolas técnicas) para atuar do Projeto de Assistência e Extensão Rural 

chamada pública Nº 01/2013 INCRA SEDE, Lote-19, desenvolvido nos municípios de Ponta de 

Pedras e Cachoeira do Arari, Marajó-PA.  

O Instituto Peabiru (Peabiru) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIP - criada em 1998 com sede em Belém, capital do Estado do Pará, com objetivo 

de atuar em questões socioeconômicas e ambientais relacionados com a sustentabilidade da 

Amazônia Brasileira, em particular aquelas encontradas na sua porção oriental. 

O Peabiru acredita que pode desempenhar um papel de facilitador das comunidades, 

organizações da sociedade civil e empresas nos processos de transformações que objetivam 

combater a exclusão e desigualdade. O Instituto crê também nas decisões participativas, 

direcionando de reflexões analíticas para a construção coletiva dos propósitos e resultados 

desejados. Nosso objetivo é trabalhar junto com comunidades e organizações da sociedade 

civil para aumentar a capacidade de exercer a plena cidadania, como parte de seu 

desenvolvimento humano a fim de proporcionar o usufruto dos benefícios de um modelo 

econômico sustentável e conservacionistas aos recursos florestais.  

O projeto referente a este edital é desenvolvido em cinco Projetos de Assentamento 

Agroextrativista (PAE): PAE Setubal, PAE Soberana e PAE Santana no município de Ponta de 

Pedras; PAE Chipaiá e PAE Sobrerana em Cachoeira do Arari. O mesmo tem como objetivo 

prestar serviços de às famílias de Projetos de Assentamento Agroextrativistas em situação de 

vulnerabilidade social, compreendendo o planejamento participativo, a execução e a avaliação 

dos processos de organização social, de implantação de atividades produtivas sustentáveis 

familiares e coletivas e processos de comercialização, visando à segurança alimentar, a 

inclusão produtiva e social dessas famílias, especialmente de mulheres e jovens, e o 

incremento da renda. 
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1. Descrição do Cargo 

1.1. Titulo: Técnico de nível médio 

1.2. Local do trabalho: Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari (PA) 

1.3. Supervisor direto: Coordenação do Projeto ATER Marajó. 

 

2. Missão do Cargo 

Executar as atividades contratadas de acordo com os princípios metodológicos da 

PNATER, com as diretrizes constantes nesta Chamada Pública e com o estabelecido em 

contrato; Apoiar ações de parceiros, assim como de outros órgãos públicos federais, estaduais 

e prefeituras, no âmbito das atividades previstas neste edital e no Plano Brasil Sem Miséria; 

Identificar outras demandas relacionadas a ATER existentes junto a comunidade e repassar aos 

Coordenadores de Equipe e ao INCRA; Assistir de forma técnica as atividades a serem 

desenvolvidas compatíveis com a função do cargo; assim como participar de reuniões, realizar 

mobilização, redigir atas e enviar relatórios das atividades realizadas; assistir à área 

administrativa da organização, utilizando competências técnicas e comportamentais para 

realizar de forma efetiva as responsabilidades do cargo. 

 

3. Requisitos de Formação e Experiência 

3.1. Formação: Formação de nível médio técnico em agropecuária, florestal, aquicultura. 

3.2. Experiência: Ter experiência mínima de 2 anos comprovada em trabalhos relacionados a 

atuação com ATER para comunidades agroextrativistas e/ou demais Povos e Comunidades 

Tradicionais; c) Preferencialmente ter experiência de atuação com ATER para Mulheres Rurais; 

Preferencialmente possuir experiência em políticas públicas voltadas para as Mulheres Rurais; 

Preferencialmente possuir formação nos temas de agroecologia, sistemas de produção 

sustentáveis, desenvolvimento rural sustentável, agroextrativismo e/ou extrativismo; Ter 

experiência em 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; 

Preferencialmente possuir experiência em metodologias participativas de diagnóstico, 



Rua Ó de Almeida, 1083 

Reduto - Belém – PA – Brasil 

CEP: 66053-190 

Tel:+55 91 3222 6000 

www.peabiru.org.br 

 

planejamento, assessoria e treinamento para organizações comunitárias nas áreas de gestão 

estratégica, contábil ou administrativa; 

 

3.3. Responsabilidades: Desenvolvimento de pesquisa de campo aplicada, assistir 

tecnicamente as famílias da RB do INCRA, relatoria de atividades. 

 

4. Competências Técnicas 

- Pesquisa de campo 

- Mediação de reuniões 

- Elaboração de relatórios 

- Extensão rural 

- Domínio de informática Microsoft Office 

- Organização de documentos 

- Sistematização de informações 

- Boa escrita 

- Capacidade de planejamento 

- Capacidade de trabalhar em equipe 

 

5. Competências Comportamentais 

- Relacionamento interpessoal 

- Trabalho em equipe 

- Pró-atividade 

- Alto nível de responsabilidade com prazos e qualidade de processos 

- Criatividade 

- Comunicativo 

- Visão sistêmica 

 

6. Outros Requisitos 

6.1. Disponibilidade para morar em Ponta de Pedras (PA) e viajar para comunidades dos 

PAE´s supracitados. 

6.2. Preferencialmente: Carteira Nacional de Habilitação AB 
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7. Contratação 

7.1. Regime de contratação: CLT; 

7.2. Salário: R$ 2.400,00; 

7.3. Benefícios: Plano de Saúde (Unimed), Seguro de vida e alojamento/residência. 

 

8. 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 e uma carta de intenção, dizendo o 

porquê se interessa pelo cargo e respondendo a pergunta: como acredita que sua experiência 

profissional pode contribuir com o desenvolvimento do trabalho? 

 

9. Entrega de documentos 

Os interessados deverão entregar seus currículos até o dia 11 de abril de 2014. Enviar por meio 

eletrônico para rh@peabiru.org.br com o campo Assunto: Técnico de Nível Superior. Favor 

colocar somente o texto solicitado no campo “Assunto” para evitar problemas com o filtro 

automático do email. As entrevistas ocorrerão no período 14 a 17 de abril de 2014, na sede do 

Instituto Peabiru situado na Tv.: Ó de Almeida, 1083 – Reduto, Belém-PA. A entrevista deverá 

ser preferencialmente presencial, podendo, no entanto, ser via outros meios de comunicação. 

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