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OPAN – PROGRAMA AMAZONAS  

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR 

 DO PIRARUCU MANEJADO 

 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE INDIGENISTA 

  

A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é uma organização não 

governamental indigenista sediada em Cuiabá-MT que atua em parceria 

com povos indígenas desde 1969. Com mais de quatro décadas de 

experiencia, a OPAN contribuiu para o reconhecer e garantir mais de 13 

milhões de hectares de terras indígenas.  

Atualmente, a instituição atua com três enfoques estratégicos: a) 

fortalecer processos organizativos internos e a capacidade de articulação 

e interlocução de povos indígenas de Mato Grosso e do Amazonas; b) 

ampliar e qualificar iniciativas de garantia e gestão dos povos indígenas 

sobre suas terras de ocupação tradicional em Mato Grosso e no 

Amazonas; e c) fortalecer os direitos indígenas e influenciar positivamente 

as políticas públicas que afetam os povos e territórios indígenas.  

Visando dar continuidade e fortalecer suas ações, o programa 

Amazonas vem por meio deste edital selecionar um indigenista para atuar 

junto ao projeto de fortalecimento da cadeia de valor do pirarucu, no 

âmbito da parceria para conservação da biodiversidade (ICMBio, FUNAI, 

Serviço Florestal Americano e USAID). O profissional selecionado será 

contratado em vínculo de CLT por 40 horas semanais. 

O candidato/a deverá ter conhecimento em cadeias produtivas da 

sociobiodiversidade, além de afinidade e prática de trabalho com povos 

indígenas e comunidades extrativistas. É fundamental também disposição 

para trabalhar em equipe e disponibilidade para residir na cidade de 

Manaus (AM), alternando com estadias nos territórios de atuação do 
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projeto e na sede da OPAN, em Cuiabá (MT). Espera-se profissionais com 

formação nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, Educação e/ou 

Ciências Naturais. 

Deverá apresentar, além dessas condições, as seguintes qualidades: 

1- Capacidade de articulação política; 

2- Preferencialmente conhecer a realidade indígena e o contexto 

socioambiental do Amazonas; 

3- Familiaridade com políticas públicas que incidem sobre direitos 

indígenas (territorialidade, saúde, educação e políticas ambientais); 

4- Comunicação e domínio textual (elaboração de relatórios qualificados, 

documentos e ofícios); 

5- Capacidade de propor e coordenar atividades de planejamento e 

avaliação de trabalhos, capacidade para gerir projetos; 

6- Ter conhecimento na elaboração de projetos; 

7-Domínio de programas básicos de informática. 

 

SALÁRIO E BENEFÍCIOS: 

• Salário compatível com o mercado; 

• Contratação em regime CLT 

• Seguro de Vida. 

 

DA INSCRIÇÃO 

As inscrições ficarão abertas no período de 10/07/2018 a 17/07/2018   

via e-mail, aos cuidados de Vinicius, coordenador técnico da OPAN 

(vinicius@amazonianativa.org.br) e Gustavo, coordenador do programa 

Amazonas (gustavo@amazonianativa.org.br)  

No ato da inscrição o candidato deverá entregar: 
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a) Uma carta propondo-se como candidato à vaga ofertada, descrevendo 

brevemente sua experiência anterior de trabalho, mostrando sua 

adequação ao perfil e assegurando sua disponibilidade para o cargo. 

b) Currículo Vitae. 

c) Fotocópia do documento de identidade, CPF, CNH. 

d) Pelo menos 2 (duas) referências indicadas no Currículo Vitae. 

A inscrição do candidato/a implicará o conhecimento e a expressa 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação 

às quais não poderá alegar desconhecimento ou inconformidade. 

 

O PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo constará de três fases, de caráter classificatório: 

1ª fase – Comprovação de documentação e requisitos exigidos para ao 

cargo ofertado – 10 à 17/07/2018 

2ª fase – Preenchimento de questionário para os selecionados  

3ª fase - Entrevistas pessoais (presencial, via Skype, ou fone) com os 

candidatos/as classificados nas etapas anteriores – 18 à 20/07/2018 

Resultado da seleção: 27/07/2018 

 

O candidato/a aprovado no processo seletivo deverá assinar contrato de 

trabalho a partir agosto de 2018, regido pelos preceitos da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), inclusive no que diz respeito ao contrato de 

experiência e rescisão contratual, sujeitando-se às normas do 

Regulamento de Pessoal da OPAN. 
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