PROGRAMA WAJÃPI
PROJETO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL
SELEÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO
ASSESSOR TÉCNICO– 1 (vaga).
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Apoiar e assessorar as ações do Programa Wajãpi na
temática de gestão ambiental e territorial da terra indígena Wajãpi. As ações a serem
desenvolvidas pelo presente termo de referência se dão no âmbito do Projeto
Demonstrativo dos Povos Indígenas ‐ PDPI por meio do Projeto Elaboração de um
Plano de Gestão Ambiental da Terra Indígena Wajãpi a partir de conhecimentos e
práticas tradicionais dos Wajãpi, de fortalecimento e promoção de meios de vida
sustentáveis, de atuação em defesa de políticas públicas relevantes e da gestão
territorial e ambiental da terra indígena Wajãpi e sua área de entorno.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: Ciências Sociais ou áreas afins.
REQUISITOS: Experiência de trabalho com os povos indígenas ou populações
tradicionais; experiência em elaboração e gestão de projetos; experiência em
elaboração de relatórios; conhecimento em ferramentas de diagnóstico e
planejamento ambiental; experiência em processos de capacitação; capacidade para
entender e mediar conflitos socioambientais; disponibilidade para o trabalho em
período integral e para realizar viagens para a Terra Indígena Wajãpi; habilidade para o
trabalho em equipe.
FUNÇÕES: Apoiar os pesquisadores Wajãpi e suas comunidades na implementação de
ações estratégicas do Planos de Gestão Territorial e Ambiental; realizar viagens de
assessoria à Terra Indígena para a realização de oficinas visando a elaboração de
instrumentos de gestão territorial e ambiental indígenas; acompanhar discussões
relativas à implementação de grandes projetos de desenvolvimento na região de
abrangência do projeto; participar de eventos sobre a temática gestão ambiental e
territorial e temas afins; elaborar relatórios de atividades estabelecidos no contrato;
contribuir na elaboração do Plano de Gestão da Terra Indígena Wajãpi; colaborar com
a agenda de articulação interinstitucional do Programa Wajãpi; contribuir para o
fortalecimento das organizações indígenas envolvidas no trabalho; e colaborar nas
discussões de propostas de políticas públicas para gestão ambiental e territorial em
Terras Indígenas.
SOLICITAÇÕES PARA CONCORRER: Os candidatos deverão encaminhar Currículo Vitae;
Dois nomes de pessoas/instituições como referência;
PRAZOS PARA A SELEÇÃO: Entrega de currículos vitae até o dia 08/06/2010 via email:
para Bernadette : bernadette@institutoiepe.org.br

Anúncio dos pré ‐ selecionados: 14/06/2010
Período da entrevista: 15 a 18/06/2010

Anúncio do resultado final da seleção: 21/06/2010
Início do trabalho: 01/07/2010
VIGÊNCIA CONTRATUAL:
12 meses, sendo 90 dias de experiência.
Local: Macapá e Terra Indígena Wajãpi ‐ Amapá
Honorários: R$ 3.720,00
Horário: 8 horas diárias

