Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
O IEPÉ CONTRATA CONSULTORES PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE
REPRESENTANTES INDÍGENAS
PROJETO “APOIANDO EXPERIÊNCIAS INDÍGENAS EM GESTÃO
TERRITORIAL E AMBIENTAL NO AMAPÁ E NORTE DO PARÁ”
Edital de seleção no âmbito do Projeto de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) em Áreas Indígenas apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário – MDA
O Iepé, sociedade civil sem fins lucrativos fundada em 2002, tem como
objetivo contribuir para o fortalecimento cultural e político de povos indígenas
que vivem no Amapá e norte do Pará, proporcionando-lhes assessoria
especializada e capacitação técnica diversificada visando o desenvolvimento
sustentável para que se organizem e possam enfrentar de forma articulada os
desafios crescentes que se colocam hoje às suas comunidades e
organizações, na defesa de seus interesses coletivos.
O projeto em questão, pretende fornecer acompanhamento técnico às
experiências práticas de manejo agrícola, de animais silvestres e de matériasprimas para beneficiamento de alimentos e do artesanato, que vem sendo
desenvolvidas pelas comunidades indígenas Tiriyó e Kaxuyana, Wayana e
Aparai e Wajãpi, localizadas em três Terras Indígenas (TIs) do Amapá e do
norte do Pará (TI Wajãpi, TI Parque do Tumucumaque e TI Rio Paru ‘Este).
Essas experiências locais vêm sendo fomentadas em uma perspectiva de
diminuir os impactos negativos que as instituições assistencialistas tiveram nos
padrões de ocupação territorial dessas comunidades e na busca de alternativas
que garantam uma adequada gestão ambiental dos seus territórios.
Para atingir esses objetivos consideramos importante o fortalecimento
das organizações indígenas que representam esses povos. Com esse intuito,
desenvolvemos cursos que tratam de legislação, administração contábil e
financeira, informática e outras questões referentes a gestão das organizações
além de fomentar maior articulação das organizações locais com organizações
regionais e nacionais
O curso de capacitação de representantes indígenas Tiriyó, Kaxuyana,
Wayana, Aparai e Wajãpi a ser realizado em Macapá, no período de 13/03 a
02/04/2011 será ministrado em três módulos de uma semana cada, com os
seguintes conteúdos:

Primeiro módulo - Gestão de organizações indígenas:
- O que é uma associação indígena e sua importância;
- Seus objetivos e missão;
- Quais são os órgãos da associação e suas atribuições;
- Aspectos legais do funcionamento de associação;
- Controle administrativo e financeiro;
- Diagnóstico sobre o funcionamento de associações;
- Planejamento estratégico.
Segundo módulo- Introdução à informática;
- Uso e cuidados com computadores
- Gerenciamento de arquivos
- Introdução a internet
- uso de email
- navegação e pesquisa
- Edição de texto
Terceiro módulo- Questões regionais e locais que afetam diretamente os
povos indígenas do Amapá e norte do Pará:
- O contexto regional do norte do Pará e Amapá e os povos indígenas
- Grandes projetos locais de infra estrutura e seus impactos
- Reestruturação da Funai
- Acesso a benefícios sociais

Requisitos Imprescindíveis:
- Experiência profissional comprovada em ministrar cursos com conteúdos
definidos acima;
- Disponibilidade para permanecer no local do curso;
- Organização e capacidade de comunicação;
- Interesse por temas relacionados a povos indígenas;
- Formação superior compatível à vaga pretendida;

Prazos para a seleção:
- entrega de curriculum via email: de 07 a 15/02
- anúncio dos pré-selecionados no dia 18/02
- período de entrevista: de 21 a 23/02
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