OPAN
PROGRAMA MATO GROSSO

A Operação Amazônia Nativa informa por meio deste edital público a abertura
de uma vaga visando a contratação de um profissional de comunicação social
para se integrar à equipe do Programa Mato Grosso. O programa tem o objetivo
de fortalecer o protagonismo indígena no cenário regional, valorizando seus
modos de organização através da qualificação das práticas de gestão de seus
territórios, recursos naturais, simbólicos e econômicos, com autonomia e de
forma sustentável.
Na OPAN, a comunicação tem o papel de favorecer o reconhecimento dos
direitos dos povos indígenas, em particular quanto à sua organização social, às
suas expressões culturais e à demarcação das suas terras; contribuir com
informações e análise crítica sobre os processos sociais, econômicos e políticos
da sociedade brasileira; motivar e sensibilizar a população regional, através de
material informativo e outros meios, para a defesa dos direitos humanos, o
respeito à cultura e organização social dos povos, reconhecimento das terras
indígenas e a necessidade de preservação ambiental.
1- Da vaga
A vaga destina-se a candidatos com formação em Comunicação Social
(Habilitação Jornalismo), com experiência comprovada na cobertura de assuntos
socioambientais, econômicos e políticos relativos ao estado de Mato Grosso. O
candidato selecionado será contratado em regime de CLT por 40 horas semanais
e deverá residir em Cuiabá-MT, onde se localiza a sede da OPAN, integrando-se
à equipe de trabalho a partir do mês de abril de 2018. Precisará ter, ainda,
disponibilidade para viagens regulares para o interior do estado para acompanhar
as atividades das equipes indigenistas da OPAN, bem como dar suporte às
iniciativas de trabalho ligadas à comunicação.

2 – Atividades esperadas
Elaborar notícias ligadas à atuação da OPAN. Participar de reuniões de
planejamento, monitoramento e avaliação das ações desempenhadas pela
organização, de acordo com o calendário institucional. Cobrir eventos de
interesse institucional e da agenda indigenista. Aplicar o Plano de Comunicação
da OPAN nas atividades cotidianas e junto às demais equipes, prestando suporte
à sua correta implementação. Dar apoio à serviços de comunicação diversos,
como diagramação e impressão de materiais, atualização de mídias sociais e

formação em comunicação junto aos povos indígenas e comunidades tradicionais,
quando demandado e a partir das orientações da equipe. Elaboração de relatórios
das atividades realizadas.

3 – Das qualificações
- Capacidade de trabalho em equipe;
- Facilidade com diálogo intercultural;
- Afinidade com temas ligados à agenda socioambiental e indígena;
- Agilidade na apuração de notícias;
- Correção gramatical e ortográfica, coerência e coesão textuais;
- Familiaridade com políticas públicas que incidem sobre direitos indígenas nas
áreas de territorialidade, saúde, educação e meio ambiente;
- Capacidade de propor e coordenar atividades de planejamento e avaliação de
trabalhos, capacidade para participar da gestão de projetos;
- Facilidade na articulação com movimentos sociais e comunicação interpessoal;
- Desejável domínio de pelo menos uma língua estrangeira.

3 – Das inscrições
No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
a) Uma carta propondo-se à vaga ofertada descrevendo brevemente sua
experiência anterior de trabalho, mostrando sua adequação ao perfil e
assegurando disponibilidade para o cargo;
b) Currículo Vitae;
c) Fotocópia do documento de identidade ou CPF;
d) Pelo menos 2 (duas) referências indicadas no Currículo Vitae;
e) Cópia do cartão de vacinação atualizado, contendo imunização contra febre
amarela;
f) Cópia de certificado de conclusão de curso (graduação).

g) Registro Profissional
h) Links e/ou arquivos digitalizados de pelo menos três reportagens escritas pelo
candidato em outros canais de comunicação ou instituições.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das
normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento ou inconformidade.
Os documentos solicitados na primeira fase deverão ser enviados no período de
10 a 15 de março de 2018 somente via e-mail, aos cuidados da coordenação
técnica da OPAN (vinicius@amazonianativa.org.br) e da coordenação do
Programa Mato Grosso (artema@amazonianativa.org.br).

4 – Do processo seletivo
O processo seletivo constará de três fases de caráter classificatório:
1ª fase – Comprovação de documentação e requisitos exigidos para ao cargo
ofertado.
2ª fase – Entrevistas pessoais (presencial, via Skype ou telefone) com os
candidatos classificados na etapa anterior.
3ª fase – Elaboração de texto jornalístico com pauta a ser definida.
As entrevistas serão realizadas entre 28 e 29 de março e a divulgação do
resultado está prevista para o dia 2 de abril de 2018.
O candidato aprovado no processo seletivo deverá assinar contrato de trabalho a
partir de abril de 2018, regido pelos preceitos da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), inclusive no que diz respeito ao contrato de experiência e
rescisão, sujeitando-se às normas do Regulamento de Pessoal da OPAN. A
admissão do candidato ocorrerá por meio de contrato de experiência, previsto em
CLT, pelo prazo de 30 dias, renováveis por mais 60 dias, a critério da OPAN.
Neste período, a OPAN avaliará, para efeito de conversão para o contrato por
prazo indeterminado, o desempenho obtido pelo candidato, conforme
procedimentos de avaliação adotados pela Coordenação Executiva.
Salário bruto: R$ 5.660,00 com seguro de vida e plano de saúde (optativo).

