OPAN
PROGRAMA DE DIREITOS INDÍGENAS, POLÍTICA INDIGENISTA E
INFORMAÇÃO À SOCIEDADE

A Operação Amazônia Nativa informa por meio deste edital público a abertura
de uma vaga para contratação de indigenista para se integrar à equipe do
Programa de Direitos Indígenas, Política Indigenista e Informação à Sociedade
da instituição. O programa, criado em 2013, caracteriza-se pela produção de
conhecimento, apoio à mobilização indígena, articulação política e comunicação.
Está voltado ao fortalecimento dos direitos indígenas, influenciando
positivamente as políticas públicas que afetam os povos e seus territórios.
1- Da vaga
A vaga destina-se a candidatos com formação em Ciências Humanas e Sociais,
Educação e/ou Ciências Naturais que tenham experiência indigenista. O
candidato 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 março de 2017.
2 – Atividades esperadas
Realizar atividades de articulação local com povos indígenas e agricultores
familiares na sub-bacia do rio Juruena, organizar oficinas, seminários,
intercâmbios e viagens relacionados à formação e troca de experiências na área
de direitos humanos, política indigenista, impactos de obras de infraestrutura e
temas afins. Adotar metodologia de ação indigenista da OPAN em todas as
atividades, participar de processos formativos internos, realizar representação
institucional, quando demandado pela coordenação do programa, entre outras
ações.
3 – Das qualificações
- Capacidade de articulação política;
- Preferencialmente conhecer a realidade indígena e o contexto socioambiental
do estado de Mato Grosso;
- Familiaridade com políticas públicas que incidem sobre direitos indígenas
(territorialidade, saúde, educação e políticas ambientais);
- Acompanhamento da situação envolvendo obras de infraestrutura na bacia do
Tapajós;

- Conhecimento sobre legislação indigenista, ambiental e direitos humanos;
- Comunicação e domínio textual (elaboração de relatórios qualificados,
documentos e ofícios);
- Capacidade de propor e coordenar atividades de planejamento e avaliação de
trabalhos, capacidade para gerir projetos;
- Desejável experiência com educação popular e metodologias participativas;
- Domínio de programas básicos de informática.
3 – Das inscrições
As inscrições ficarão abertas no período de 05 a 15 de fevereiro de 2017 via email,
aos
cuidados
da
coordenação
técnica
da
OPAN
(lola@amazonianativa.org.br) e da coordenação do Programa de Direitos
Indígenas (andreia@amazonianativa.org.br).
No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
a) Uma carta propondo-se à vaga ofertada;
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 da carteira de habilitação (se houver) – categoria B.
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.
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 – Preenchimento de questionário.
3ª fase – Entrevistas pessoais (presencial, via Skype, ou telefone) com os
candidatos classificados nas etapas anteriores.

O candidato aprovado no processo seletivo deverá assinar contrato de trabalho a
partir de março de 2017, 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$4.284,83 com seguro de vida e plano de saúde (optativo).

