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Edital de contratação
Articuladores Sociais – ASHI, ASHI IPC e Mobilização
O Instituto Peabiru divulga a oferta de 3 (três) vagas para Articulador (a)
social, no município de Belém (PA), regime de contratação CLT, para trabalhar nos
processos de mobilização, formação, articulação institucional e monitoramento
dos municípios de 9 estados da Amazônia Legal Brasileira, na implementação da
metodologia ASHI (avaliação rápida) e ASHI/PCI (prevenção e controle da
infecção), no projeto de implementação da estratégia C4D – promoção de práticas
de prevenção e controle da covid-19 com foco em WASH.
*ASHI – Água, saneamento e higiene
1. Apresentação do Instituto Peabiru
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.
2. Descrição do trabalho
Título: Articulador Social
Local do trabalho: Belém/PA
Supervisor direto: Gerente do projeto

3. Missão
3.1 Articuladores (as) sociais ASHI e ASHI IPC
Planejar, capacitar, monitorar e realizar processos de advocacy junto a
gestores municipais nas temáticas de Água, Saneamento e Higiene (ASHI) –
Avaliação Rápida (AR) e profissionais da saúde, educação e assistência social na
Prevenção e Controle de Infecções (PCI), buscando garantir a reabertura segura
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das escolas, manutenção dos serviços primários de atenção à saúde e prevenção
da covid-19 nos equipamentos da assistência social.
3.2 Articulador social Mobilização
Implementar o trabalho de apoio ao projeto e ao UNICEF, parceiro
institucional do Instituto Peabiru, incluindo a colaboração com parceiros e aliados
e executar atividades de comunicação institucional, mobilização social e produção
de conteúdos com o propósito de disseminar o conhecimento gerado pelas ações
e projetos do Instituto Peabiru, em geral, principalmente nas ações relacionados
às atividades em WASH.
Caberá ao profissional articular, assessorar e dar suporte aos processos
de engajamento, comunicação, formação e mobilização a partir de Belém (PA) a
todos os municípios participantes das ações em ASHI e ASHI IPC, sua
implementação, monitoramento e avaliação de todos os processos de
desenvolvimento da agenda do UNICEF na região, bem como do projeto C4D,
com ênfase na mobilização social, articulação institucional e apoio na veiculação
de informações e de comunicação em diferentes meios (redes sociais, jornais,
televisões, rádios etc.) e outros meios estratégicos; articulação e consolidação de
parcerias institucionais, acompanhamento e avaliação das atividades dos
municípios e outras informações veiculadas sobre o projeto; e contribuir com a
elaboração de relatórios e com o bom funcionamento administrativo do projeto.
4 Perfis e formação dos colaboradores
4.1 Perfil Colaborador(a) ASHI - Saneamento
Haver concluído a graduação nas áreas de saneamento e meio ambiente:
•
•
•
•
•
•

Engenharia ambiental
Engenharia sanitária
Gestão ambiental
Biologia
Engenharia civil
Áreas afins.

Comprovar experiência com os temas correlatos aos temas de ASHI:
•

Acesso e tratamento de água e manutenção da estrutura hidráulica;
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•

Tratamento do esgoto, limpeza e manutenção de fossas e possíveis
soluções para o esgotamento sanitário;

•

Gestão de resíduos sólidos e educação ambiental (Escolas, CRAS, CREAS)

Habilidades:
•

Habilidade de se relacionar com as pessoas e clareza na comunicação.

•

Preferência pelos candidatos (as) com experiência em capacitações/ cursos/
mentorias/ mestrado e especializações.

4.2 Perfil Colaborador (a) ASHI - Saúde
Haver concluído a graduação nas áreas de saúde:
•
•
•
•

Medicina
Enfermagem
Saúde Pública
Áreas afins

Preferência pelos candidatos (as) com experiência em capacitações/
cursos/mentorias.
Comprovar experiência com os temas correlatos:
•
•
•
•
•
•

COVID-19
Higienização correta das mãos e da unidade
Etiqueta respiratória
Utilização e gestão de EPIs
Gestão dos resíduos de saúde (Saúde)
Gestão e coordenação do equipamento público (escola, UPS, CRAS e
CREAS)

Habilidades:
•

Habilidade de se relacionar com as pessoas e clareza na comunicação.

•

Preferência pelos candidatos (as) com experiência em capacitações/ cursos/
mentorias/ mestrado /especializações.
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4. 3 Perfil colaborador (a) Mobilização social
Profissional de nível superior na área de ciências sociais ou correlatas, com
habilidades de redação, processo de mobilização social, compartilhamento de
informações e disseminação de conhecimento, via redes sociais e presencial.
Preferência pelos candidatos (as) com experiência em
capacitações/cursos/mentorias.
5 Atribuições gerais
Colaboradores (as) em ASHI (saneamento e saúde)
- Estar apto na mobilização e engajamento dos gestores e profissionais
nas áreas propostas pelos temas sugeridos em ASHI (AV) e ASHI (PCI);
- Atender as necessidades dos participantes a possíveis
questionamentos que possam surgir durante ou após o momento de formação.
- Tornar o ensino online uma ferramenta de real aprendizado e
crescimento para os participantes.
- Apresentar procedimentos metodológicos, recursos didáticos e
metodologias de maneira a manter os participantes mobilizados e engajados;
- Analisar o desempenho e a performance do grupo;
- Mediar o processo ensino-aprendizagem;
- Monitoramento e suporte técnico constante aos municípios
participantes diariamente;
- Mediação e acompanhamento de grupos de whatsapp e demais
ferramentas de comunicação com a participação dos gestores e equipes técnicas
dos municípios;
- Geração de relatórios mensais de monitoramento e controle das
atividades dos municípios;
- Participação em reuniões institucionais;
- Monitoramento dos questionários de auto avaliação da saúde e
educação para geração de relatórios de atividades.
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Colaborador para Mobilização social
- Processo de advocacy com gestores municipais e estaduais;
- Monitoramento das ações dos municípios participantes do projeto;
- Atualização do banco de dados com os contatos dos gestores e
técnicos municipais.
- Apoio nos processos formativos virtuais;
- Compartilhamento de materiais e informações do projeto em caráter
permanente;
- Suporte técnico aos municípios participantes do projeto;
- Apoio de comunicação nas atividades do projeto;
- Mobilização constante dos atores envolvidos no projeto;
- Apoio na produção de relatórios de atividades.
6 Regime de Contratação
●

Contratação em regime de CLT (consolidação das leis trabalhistas).

●

Salário base: R$4.806,81 + encargos e benefícios.

●

Carga horária semanal: 40 horas semanais (contratação imediata).

●

Local de trabalho: Belém (PA)

O pagamento do salário é realizado até o 5º dia útil do mês
●
subsequente.

7 Para candidatura ao serviço
O (a) candidato (a) deverá enviar o currículo até o dia 4 de junho de 2021,
para o e-mail shirlem@peabiru.org.br com o assunto: Candidatura – Articulador
Social (Belém/PA) - SANEAMENTO/SAÚDE ou Articulador Social (Belém/PA) Mobilização.
Em caso de dúvidas sobre este Termo de referência entrar em contato
através do e-mail claudio@peabiru.org.br.

