Manaus (AM), 16 de setembro de 2020.

Edital de contratação de comunicador

Razão Social: Operação Amazônia Nativa - OPAN
CNPJ: 93.017.325/0001-68
Endereço completo: Avenida Ipiranga, 97 CEP:78032-035 – Cuiabá, MT
Projeto: Cadeias de Valor Sustentáveis e Gestão Territorial e Ambiental em Áreas
Protegidas da Amazônia Brasileira

PROJETO CADEIAS DE VALOR SUSTENTÁVEIS E GESTÃO
TERRITORIAL E AMBIENTAL EM ÁREAS PROTEGIDAS DA
AMAZÔNIA BRASILEIRA
MANEJO DO PIRARUCU (Arapaimas gigas).
Nas últimas três décadas, o manejo sustentável de pirarucu (Arapaima gigas) se
tornou uma das mais importantes estratégias de gestão territorial de recursos
naturais na Amazônia. Além da recuperação populacional dos estoques de
pirarucu (Arapaima gigas), essa atividade contribui para a qualidade de vida das
populações indígenas e tradicionais, ao incrementar a oferta dos demais pescados
para subsistência, fortalecer a organização comunitária e o empoderamento
social e gerar renda local. Tais êxitos, no entanto, se deparam aos constantes
desafios que ameaçam a organização da cadeia produtiva, incluindo a pesca
ilegal, a falta de financiamento e políticas públicas de incentivo, deficiência na
formação dos atores, dificuldade de acesso a créditos, infraestrutura precária,
altos custos de logística e baixos preços ofertados ao produto. Neste sentido, o
projeto “Cadeias de Valor Sustentáveis e Gestão Territorial e Ambiental em
Áreas Protegidas da Amazônia Brasileira”, que é fruto de uma a articulação
interinstitucional, visa fortalecer as cadeias produtivas da sociobiodiversidade,
entre elas o manejo do pirarucu (Arapaima gigas), em que deverá atuar o
profissional contratado.
OPAN
A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é uma organização não governamental
indigenista que atua em parceria com povos indígenas desde 1969. As
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metodologias participativas pautadas pelo convívio nas aldeias definiram uma
marca identitária da instituição, que no passado rompeu com práticas autoritárias
e inspirou um novo modelo de indigenismo no país. Atualmente, a OPAN opera
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.
Da vaga
A vaga destina-se a comunicadores (jornalistas, publicitários ou profissionais de
audiovisual). A contratação será em regime de CLT (40 horas semanais) durante
o período de 14 meses, com início no mês de setembro.

Dadas as medidas de prevenção à covid-19, o trabalho será na modalidade de home
office no primeiro momento e, quando possível, no escritório da OPAN em
Manaus (AM).

Atividades a serem desenvolvidas

O profissional contratado deverá residir em Manaus e atuará na OPAN
desenvolvendo ações junto ao Setor de Comunicação Institucional e ao ” Coletivo
do pirarucu”, que é composto por moradores de unidades de conservação e terras
indígenas, associações comunitárias das bacias dos rios Purus, Negro, Juruá e
Solimões, instituições de apoio técnico e instituições de governo de diferentes
instâncias. Junto à OPAN e ao Coletivo, o comunicador poderá contribuir com a
melhoria da qualidade de vida das populações ribeirinhas do Amazonas e a
conservação dos recursos naturais através da promoção do manejo sustentável do
pirarucu.

São previstas as seguintes atividades:
•

editar textos para site, redes sociais e outros veículos;

•

participar de reuniões internas e com parceiros;
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•

gerir site de projetos vinculados ao coletivo do manejo de pirarucu;

•

atuar junto a comunidades manejadoras, facilitando a comunicação sobre
o projeto entre essas populações e contribuindo para a visibilidade dos
manejadores e de suas visões e formas de vida junto a um público externo;

•

articulação entre as instituições que compõem o coletivo do pirarucu para
gestão da comunicação e melhor aproveitamento de conteúdo de cada
instituição;

•

atuação em parceria com a coordenação de promoção do Gosto da
Amazônia, projeto vinculado ao “Coletivo do Pirarucu” para
fortalecimento da atividade, ajudando na divulgação das iniciativas do
projeto.

•

atuação na gestão do acervo de textos, fotos e vídeos utilizados na
divulgação do projeto;

•

divulgar notícias e boletins;

•

realizar atividades de assessoria de imprensa e articulação com a imprensa;

•

orientar integrantes do “Coletivo do Pirarucu” 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;

•

contribuir, eventualmente, com atividades institucionais do setor de
comunicação da OPAN.

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.

•

Desejável experiência na produção de materiais sobre questões
socioambientais.
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•

Conhecimento no gerenciamento de plataformas digitais (sites e redes
sociais).

•

Proatividade.

•

Criatividade.

•

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 21 de setembro de 2020)
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.

•

Curriculum Vitae.

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 21 de setembro de
2020

somente

via

e-mail

para

gustavo@amazonianativa.org.br,

leonardo@amazonianativa.org.br e comunicacao@amazonianativa.org.br

Do processo seletivo
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 a partir do dia 23 de setembro de 2020.

Remuneração: a combinar
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