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Edital de Contratação 
Estágio Curso Gestão no Contexto Amazônico 

 

O Instituto Peabiru seleciona 1 estagiária(o) para trabalhar no projeto 
Curso Gestão no Contexto Amazônico. O Instituto Peabiru é uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP com mais de 20 anos, atuando 
em projetos socioambientais na Amazônia Oriental. 

A pessoa escolhida atuará no Curso de Aperfeiçoamento em Gestão 
Ambiental no Contexto Amazônico, que é realizado pelo Instituto Peabiru em 
parceria com o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) da Universidade Federal do 
Pará (UFPA). O Curso foi desenhado especialmente para capacitar o corpo técnico 
de empresa que opera na Amazônia, e tem como objetivo contribuir para 
aquisição de conhecimentos específicos, conceituais e práticos sobre Gestão 
Ambiental, a fim de que os participantes exerçam atividades de planejamento, 
implementação, organização e gerência sustentável dos recursos naturais, e 
formulem políticas e estratégias de desenvolvimento sócio, cultural e econômico, 
em condições que assegurem a qualidade ambiental.  

 

1. Descrição  

Estágio em projeto Curso Gestão Ambiental no Contexto Amazônico 
Local do trabalho: trabalho remoto 
Supervisora: gerente do projeto 

 

2. Missão do Cargo  

Apoiar a equipe do projeto em toda a parte técnica/informática necessária 
para garantir a realização com sucesso do Curso em formato virtual, à distância.  

 

3. Requisitos 

Formação: Cursando ensino superior (a partir do 2° ano) em Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação, Tecnólogo em Tecnologia da 
Informação, ou áreas correlatas. 

 

mailto:peabiru@peabiru.org.br
about:blank


 
                    

Rua Ó de Almeida 1083 
66053-360 Reduto Belém Pará 
F 55 91 3222 6000 
peabiru@peabiru.org.br 
www.peabiru.org,br 

2 
 

 
Responsabilidades: suporte à equipe para realização do curso, monitoramento e 
acompanhamento das aulas, suporte técnico a alunos e professores, 
gerenciamento de ferramentas de ensino a distância, geração de relatórios 
técnicos e dados a partir das ferramentas e plataformas utilizadas, gestão e 
organização do material didático (vídeos, trabalhos, textos).  

 

4. Competências Técnicas 

- Domínio do pacote office 365, Microsoft Teams, Zoom Meeting, Meet 
Google, Google Docs, SharePoint; 

- Familiaridade com plataformas EAD, especialmente a ferramenta 
Sambatech Toolzz, será considerado um diferencial; 

- Habilidades em práticas administrativas; 
- Organização de documentos; 
- Sistematização de informações; 
- Uso proficiente de mídias digitais; 
- Produção de texto. 

 

5. Perfil 

- Bom relacionamento interpessoal; 
- Capacidade de trabalhar em equipe dispersa geograficamente; 
- Pró-atividade; 
- Alto nível de responsabilidade com prazos e qualidade de processos; 
- Criatividade; 
- Comunicação; 
- Visão sistêmica; 
- Conhecimento e interesse nas temáticas de gestão ambiental e 

educação. 
 
6. Período do Estágio 
 
Julho (2021) a janeiro (2022), 6 meses, com probabilidade de extensão. 

 

7. Contratação 

Regime de contratação: estágio 
Bolsa: R$ 800,00 mensais (oitocentos reais mensais)  
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Carga Horária: 30 horas semanais, a serem cumpridas em período a 

combinar 
Obs: exige-se disponibilidade às terças e quintas, das 16h30 às 21h30, e 

sábados intercalados pela manhã. 

 

9. Candidaturas 
 
Para se candidatar, envie seu currículo resumido (2 páginas no máximo) e 

uma carta de apresentação breve (no máximo 1 página) que justifique seu 
interesse e compatibilidade com a vaga, em concordância com os termos deste 
edital.  

 
Apenas candidaturas pré-selecionadas passarão por uma entrevista com a 

equipe técnica do Peabiru. 
 

10. Entrega de documentos  

Pessoas interessadas devem enviar suas candidaturas até o dia 22 de 
junho de 2021, por por meio eletrônico para rh@peabiru.org.br, com o campo 
Assunto: Estágio/Curso.  

Favor colocar somente o texto solicitado no campo “Assunto” para evitar 
problemas com o filtro automático do email.  

Caso seu currículo seja selecionado, a entrevista será ser online, em horário 
agendado de comum acordo.    

Só serão aceitas candidaturas com todas as exigências mencionadas neste 
edital. 

 
11. Diversidade e inclusão 
 
O Peabiru reconhece a importância e busca uma equipe que reflita e 

valorize a diversidade da sociedade brasileira, e em especial a do universo em que 
estamos inseridos, a Amazônia. Assim, reforçamos especialmente o convite para 
candidaturas pretas, indígenas e LGBTQIA+. 
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