
 

 

Cuiabá (MT), 28 de julho de 2020. 

 

Edital de contratação de jornalista 

 

A Operação Amazônia Nativa (OPAN) informa por meio deste edital público a 

abertura de uma vaga visando a contratação de jornalista em regime CLT de 30 

horas semanais para um período de seis meses. 

 

Sobre a OPAN 

 

A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é a primeira organização indigenista 

fundada no Brasil, em 1969. Há 51 anos atua pelo fortalecimento do protagonismo 

indígena no cenário regional, valorizando sua cultura, seus modos de organização 

social através da qualificação das práticas de gestão de seus territórios e recursos 

naturais, com autonomia e de forma sustentável. 

 

Historicamente, as equipes indigenistas mutidisciplinares da OPAN realizam 

trabalhos de base junto aos povos indígenas em eixos como política, terra, saúde 

e economia. A metodologia de trabalho da OPAN é pautada na ação direta, por 

meio do convívio e do envolvimento no cotidiano das aldeias, que são o núcleo 

orientador das propostas e desenvolvimento dos projetos. 

 

Entre os objetivos da OPAN estão a defesa dos direitos humanos, o apoio a povos 

indígenas e populações tradicionais, o reconhecimento dos direitos indígenas, a 

preservação do meio ambiente, o desenvolvimento de pesquisas antropológicas, 

socioeconômicas e ambientais, além da formação de equipes para a execução de 

projetos. Nesse sentido, é histórica a contribuição da OPAN na capacitação de 

indigenistas através de seu curso de formação, oferecido em diferentes 

modalidades ao longo de toda a sua história. 

 

O trabalho da OPAN, além de estar vinculado aos temas de grande importância 

(direitos humanos, mudança climática, preservação ambiental, fortalecimento das 



 

 

organizações indígenas), apresenta uma proposta que busca a autonomia social, 

política e cultural dos povos indígenas do Brasil. 

 

Da vaga 

 

A vaga destina-se a jornalistas que possuam experiência em edição de texto. O 

profissional selecionado terá contrato em regime de CLT por 30 horas semanais 

durante o período de seis meses e deverá atuar a partir do mês de agosto. 

Dadas as medidas de prevenção à Covid-19, o trabalho será na modalidade de 

home office, e, quando possível, no escritório da OPAN em Cuiabá (MT). 

 

Atividades a serem desenvolvidas 

 

O profissional contratado atuará na OPAN desenvolvendo ações junto ao Setor de 

Comunicação Institucional. São previstas as seguintes atividades:  

 

• editar textos jornalísticos e artigos da equipe indigenista; 

• participar de reuniões internas e com parceiros; 

• apurar, redigir e divulgar notícias e boletins; 

• realizar atividades de assessoria de imprensa; 

• orientar equipes, coordenações e parceiros sobre relacionamento com 

imprensa; 

• gerenciar e alimentar sites e redes sociais; 

• elaborar briefings para prestadores de serviço (designers, fotógrafos, 

videografistas etc.) bem como acompanhar seu trabalho; 

• elaborar e revisar materiais de comunicação; 

• elaborar relatórios de atividades de comunicação. 

 

Das qualificações 

 

• Facilidade para trabalhar em equipe. 

• Disposição para o aprendizado com diferentes culturas, povos e parceiros. 



 

 

• Disposição para o desenvolvimento de atividades em campo em contextos 

de diferentes modos de vida. 

• Experiência na produção e edição de materiais sobre questões 

socioambientais, tais como: obras de infraestrutura, modelos de produção 

de energia, gestão territorial e ambiental; proteção às terras e águas; 

mudanças climáticas; desmatamento; agrotóxicos; agronegócio e 

agroecologia; direitos de populações tradicionais; saúde e ambiente etc.  

• Conhecimento no gerenciamento de plataformas digitais (sites e redes 

sociais). 

• Proatividade. 

• Organização. 

• Experiência com organizações e movimentos da sociedade civil. 

 

É qualidade desejável a capacidade de contribuição com análises de contextos 

sociais, culturais, econômicos e políticos contemporâneos. 

 

Das inscrições (até 03 de agosto) 

No ato da inscrição os candidatos deverão encaminhar à OPAN: 

• Carta de apresentação de uma página contendo os motivos de interesse 

pela vaga e descrevendo brevemente as experiências profissionais e 

evidenciando o trabalhos de edição de texto realizados. 

• Curriculum Vitae. 

• Cópia de RG e CPF. 

• Registro profissional. 

 

A inscrição 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 deverão ser enviados até o dia 03 de agosto de 2020 

somente via e-mail para comunicacao@amazonianativa.org.br. 

 

Do processo seletivo 
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O processo seletivo envolve duas fases de caráter classificatório: 

 

1ª fase: comprovação de documentação e requisitos exigidos para o cargo 

ofertado. 

2ª fase:  entrevista via internet com as pessoas selecionadas na etapa anterior. 

 

As entrevistas serão realizadas entre os dias 04 e 10 de agosto de 2020. 

 

Remuneração 

A combinar. 

 


