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1 DETALHES DO PROCESSO SELETIVO

● As inscrições estarão abertas no período de 27 de janeiro a 07 de fevereiro de 2023.

● As candidaturas devem ser encaminhadas integralmente ao

e-mail:quilombo.df22@gmail.com, com assunto "INSCRIÇÃO PARA VAGA (colocar nome

da vaga que deseja concorrer), contendo documentação e anexos em PDF descritos no item 2

do presente edital e seus subitens.

● No ato de inscrição, deverão ser enviados, pelo(a) candidato(a), todos os documentos

listados, sendo esta condição obrigatória para a devida homologação da mesma, não lhe

cabendo posterior complementação de entrega ou mesmo troca de item qualquer da

documentação apresentada, restando, portanto, o indeferimento de inscrição com

documentação incompleta.

● Somente serão aceitas inscrições recebidas até às 23h59 do dia 07 de fevereiro de 2023, no

e-mail disponibilizado.

● Os contratos serão efetivados por um período de 04 meses.

● O trabalho de diagnóstico será realizado na modalidade remota.

2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO:

● Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo I), disponível no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVk2cxn_-cAZu0wwXRqteDvZCasYoORfHxq

mmeIwk7ObOZIA/viewform?usp=sf_link ;

● Currículo atualizado e digitalizado em formato PDF;

● Diploma de Graduação emitido pela universidade de origem digitalizado em formato PDF ;

● Carta de Apresentação (No máximo 2 páginas), descrevendo a trajetória e experiência na

vaga pretendida.

3 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

mailto:quilombo.df22@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVk2cxn_-cAZu0wwXRqteDvZCasYoORfHxqmmeIwk7ObOZIA/viewform?usp=sf_link
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● Análise Curricular

● Entrevista online com os gestores.

4 OBJETIVO

Contratação de consultores/consultoras com experiência em elaboração de diagnóstico e

trabalhos com comunidades quilombolas. As vagas são:

● Duas vagas de Consultores/Consultoras de Diagnóstico Arranjo Produtivos divididos nas

seguintes regiões:

a) Minas Gerais, Pará e Maranhão;

b) Sergipe, Ceará, Piauí, Amapá, Goiás e Tocantins. 

● Três vagas de Consultores/Consultoras de Diagnóstico Energia divididos cada um nas

seguintes regiões:

a) Tocantins, Goiás e Minas Gerais; 

b) Maranhão, Ceará e Sergipe;

c) Pará, Piauí e Amapá.

No ato da inscrição é necessário indicar se o interesse é pela vaga de Diagnóstico Arranjo

Produtivos ou Diagnóstico Energia. As regiões de trabalho serão definidas posteriormente

com a equipe.

5 PERFIL PROFISSIONAL



� Profissional Organizado(a), comprometido(a), responsável, proativo(a) e disposto(a) a

colaborar com a melhoria dos processos;

� É necessário que o/ a candidato (a) possua experiência no desenvolvimento de estudos,

projetos, pesquisas que envolvam comunidades quilombolas;

� sistematização de dados e informações de diferentes fontes (públicas, privadas, terceiro setor,

etc).

FORMAÇÃO:

● Nível Superior na área de Ciências Sociais, Ciências Humanas, Ciências Ambientais,

preferencialmente com Mestrado nas áreas indicadas ou áreas afins.

6 ATIVIDADES

realizar o levantamento e sistematização de informações (pré-existentes e novas informações

a serem coletadas) sobre a preservação Ambiental nos territórios quilombolas nos Estados

alvo do projeto;

participar de reuniões remotas e atividades de campo presenciais previamente agendadas

quando necessária, observando as medidas de segurança sanitária.

7 PRODUTOS

Diagnóstico sobre a Preservação Ambiental nos Territórios Quilombola dos Estados alvo do

projeto, observando:

a) preservação física do território, baseada na conservação ambiental e seu uso sustentável (forma

de proteção pelos quilombolas);

b) mapeamento das áreas protegidas;

c) tamanho das áreas protegidas;

d) instrumento de gestão (manejo, plano de uso, protocolos etc.)




