Instituto de Pesquisa e Formação Indígena

Edital de Contratação: Assessor de Articulação Regional
O Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena é uma entidade da sociedade civil sem
fins lucrativos, criada em 2002, cuja missão é contribuir para o fortalecimento cultural e político e
para o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas que vivem no Amapá e norte do
Pará, proporcionando-lhes assessoria especializada e capacitação técnica diversificada, entre as
quais estão gestão de projetos, valorização e gestão de patrimônios culturais, educação escolar
diferenciada, educação em saúde, fortalecimento político e gestão territorial e ambiental. Sua
atuação é pautada pelas demandas indígenas de formação e de capacitação, visando o
fortalecimento de suas formas de gestão comunitária e coletiva. Além disso, o Iepé se dedica a
monitorar as políticas públicas indigenistas e ambientais que incidem sobre estas comunidades,
agindo no sentido de influenciá-las positivamente para que os direitos destas populações
enquanto povos diferenciados sejam respeitados.
A atuação do Iepé em termos de articulação regional tem em vista o cenário de Áreas
Protegidas no qual se inserem as Terras Indígenas em que o Iepé atua, nos estados do Amapá e
norte do Pará. Junto com Unidades de Conservação e Terras Quilombolas, soma-se uma área de
mais de 33 milhões de hectares destinados à conservação ambiental. O Iepé trabalha para a
conservação dessa região e para a promoção de seu desenvolvimento sustentável. Outras
informações podem ser acessadas no site do Iepé e do Mosaico da Amazônia Oriental em
www.mosaico.eco.br
Este Termo de Referência visa à contratação de um Assessor para executar atividades
relacionadas à articulação regional de áreas protegidas na região do Amapá e norte do Pará.

Vaga: Assessor de Articulação Regional
Local: Escritório do Iepé em Macapá/AP

Funções do cargo:
•
•
•
•

Articulação de projetos, iniciativas e ações colaborativas com atores governamentais e nãogovernamentais na região do Amapá e Norte do Pará;
Assessorar órgãos representativos do Mosaico de Áreas Protegidas da Amazônia Oriental;
Apoiar as reuniões do Conselho Consultivo do Mosaico da Amazônia Oriental e as ações
desenvolvidas na região;
Articular, promover e acompanhar arranjos interinstitucionais locais e regionais voltados à gestão
integrada da região;
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•
•
•
•
•

Promover a articulação entre comunidades extrativistas, indígenas, ribeirinho e assentados com
o intuito de incrementar a participação destas em ações voltadas para conservação ambiental;
Disponibilizar informações às comunidades envolvidas acerca da temática conservação da
biodiversidade, participação social e serviços ambientais;
Assessorar iniciativas de fortalecimento de capacidades institucionais e técnicas de organizações da
sociedade civil na região;
Gestão financeira e logística de atividades baseada em orçamentos;
Elaborar relatórios de execução de projetos e outros materiais de comunicação;

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso superior completo em áreas afins;
Boa comunicação oral e escrita;
Experiência, interesse e sensibilidade para o trabalho com povos indígenas e/ou extrativista e/ou
outras comunidades tradicionais;
Experiência na negociação de acordos complexos em ambientes políticos;
Habilidade e facilidade para trabalho em equipe;
Disponibilidade para viagens;
Disponibilidade para residir na cidade de Macapá – AP;
Conhecimento do pacote Office e internet;
Gerenciar o tempo e diversas atividades com prazos, ao mesmo tempo em que apresenta
resultados de qualidade;
Finalizar tarefas de forma independente, respeitando prazos;

Desejável:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiência em governança de Unidades de Conservação e/ou Mosaicos e/ou outros arranjos de
gestão compartilhada de áreas protegidas;
Experiência de trabalho com Conselhos de Unidades de Conservação e/ou relação com suas
comunidades e seu entorno;
Experiência em lidar com gestão de conflitos, planejamento estratégico, moderação e condução de
discussões em órgãos colegiados;
Experiência em planos de gestão e/ou manejo de áreas protegidas;
Habilidades de coordenação e comunicação em um contexto multi-institucional;
Capacidade de coordenar programas de pesquisa, planejamento e desenvolvimento participativos;
Experiência em treinamentos ou oficinas de capacitação;
Habilidade e experiência em supervisão/cargos de chefia;
Experiência na comunicação com o público em geral e/ou com a mídia, tanto por escrito como
oralmente;
Conhecimento da realidade e desafios da Amazônia.
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Condições:
Salário compatível com o mercado.
Regime de contratação CLT conforme legislação vigente.
Contrato de experiência por 90 (noventa) dias.
Benefícios: plano de saúde nacional, seguro de vida e vale alimentação.

Os interessados devem enviar:
1) Curriculum Vitae;
2) Carta de apresentação (a carta deve conter necessariamente a pretensão salarial);
3) Contatos de pelo menos dois profissionais que possam fornecer referências sobre o candidato.

A documentação solicitada deverá ser enviada para o email cv1@institutoiepe.org.br indicando no
assunto da mensagem Assessor de Articulação Regional até
8 de setembro de 2017.

Maiores informações sobre o Iepé e o trabalho desenvolvido pela instituição podem ser
obtidas em nosso site: www.institutoiepe.org.br
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