Cuiabá (MT), 26 de outubro de 2020.

Carta convite para contratação de jornalista

A Operação Amazônia Nativa (OPAN) informa por meio desta Carta Convite a
abertura de uma vaga visando a contratação de jornalista em regime CLT de 40
horas semanais para o Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Formad).

Sobre a OPAN e FORMAD

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. Os projetos que sustentam o
Formad são ancorados pela OPAN.
O Formad é uma rede sem CNPJ, sendo um espaço construído por organizações
da sociedade civil em 1992 com o propósito de discutir e fortalecer a democracia,
a ecologia e participação social a partir da ação de diversas organizações junto à
população em situação de vulnerabilidade socioambiental. Nesse campo, Povos e
Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas, Quilombolas, entre outros grupos
sociais, formam a parcela da população com a qual o Formad se relaciona através
de suas 30 filiadas. Essa atuação é tanto regionalizada quanto temática,
capilarizada no estado de Mato Grosso e tem na discussão sobre ambiente e
sociedade seu principal ponto de articulação.
Nos últimos anos detectamos que o Formad, através das atividades de suas
filiadas, consegue seus melhores resultados e aumento de incidência política
quanto mais sua atuação em rede também se fortalece. Nesse aspecto observamos
também que o Formad tem se tornado cada vez mais uma rede de redes na medida
em que o arranjo regional e/ou temático cria agrupamentos de organizações dentro
de um agrupamento maior.

Há 10 anos o Formad não conta com um trabalho constante de comunicação,
reduzindo, assim, suas condições de provocar a opinião para as questões que
impactam diretamente os grupos envolvidos na rede, sendo boa parte desses
grupos composta por populações rurais. Estas, por estarem longe das capitais e
grandes centros, têm pouca atenção dos veículos de comunicação, apesar de suas
pautas urgentes.
Desta forma, com o trabalho que o(a) jornalista desempenhará, será possível
recolocar o Formad em contato mais estreito com a população e os veículos,
potencializando suas atividades e seu objetivo central: “democratizar as
informações e o debate socioambiental propondo alternativas de sustentabilidade
para a melhoria das condições de vida da população”.

Da vaga
A vaga destina-se a jornalistas com registro no Ministério do Trabalho. A/O
profissional selecionada/o terá contrato em regime de CLT por 40 horas semanais
a princípio durante a duração do projeto e deverá atuar a partir do mês de
novembro de 2020.
Dadas as medidas de prevenção ao coronavírus, inicialmente o trabalho será na
modalidade de home office, e, posteriormente, no escritório da OPAN em Cuiabá
(MT).

Atividades a serem desenvolvidas
•

Dar visibilidade, por meio da elaboração de materiais e conteúdo de
comunicação, divulgar e denunciar questões relacionadas a conflitos no
campo, contaminação por agrotóxicos, desmatamento, violação de
direitos, atos ilícitos (realizados por órgãos privados e públicos), entre
outros.

•

Acompanhar, com a elaboração de matérias e produtos de comunicação,
de reuniões dos conselhos que tem participação do Formad participa.

•

Divulgar e cobrir eventos promovidos pelo Formad e suas filiadas em
momentos-chave para a defesa de direitos socioambientais como o Dia do
Rio Paraguai, a Semana do Meio Ambiente, o Dia Internacional da Mulher
e a Jornada Universitária pela Reforma Agrária (JURA), entre outros

•

Contribuir com o acompanhamento e divulgação de tramitação de projetos
de lei de interesse do Formad e suas filiadas.

•

Assessoria de imprensa, visando a aproximação dos veículos e jornalistas
do estado com as pautas socioambientais e a divulgação de dados
relevantes para o público.

•

Publicação de artes e anúncios voltados aos temas de agroecologia, água,
gênero, pesquisas, entre outros, trazendo informações relevantes à
sociedade a partir de produtos elaborados em conexão com as populações
locais e filiadas.

•

Realizar atividades de formação de comunicação junto às populações e
filiadas do Formad, visando o melhor encaminhamento às questões e
materiais produzidos localmente.

•

Além desses dois eixos, será necessário, ainda, um trabalho para
reestruturação dos canais do Formad, aquisição de equipamentos,
realização de planejamentos periodicamente, e manutenção de rotinas de
comunicação, tais como, alimentação de controles de comunicação
(produção de conteúdo, audiência, clipping), articulação com a imprensa
e as filiadas, atendimento à imprensa, etc.

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 de matérias sobre questões socioambientais, tais
como: obras de infraestrutura, modelos de produção de energia, proteção
às terras e águas; mudanças climáticas; desmatamento; agrotóxicos;
agronegócio e agroecologia; direitos de populações tradicionais etc.

•

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

•

Proatividade.

•

Organização.

•

Experiência com organizações e movimentos da sociedade civil.

Parágrafo 1: é qualidade desejável a capacidade de contribuição com análises de
contextos sociais, culturais, econômicos e políticos contemporâneos.

Das inscrições (até 08 de novembro)
No ato da inscrição os candidatos deverão encaminhar à OPAN:
•

Carta de apresentação contendo os motivos de interesse pela vaga e
descrevendo brevemente as experiências de trabalho e/ou de atuação em
organizações e movimentos da sociedade civil.

•

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 08 de novembro de
2020 somente via e-mail para secretaria.formad@gmail.com

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: entrevistas presenciais ou via internet com as pessoas selecionadas na
etapa anterior.
Parágrafo 1 – as entrevistas, salvo força maior, têm previsão de realização entre
os dias 16 a 18 de outubro de 2020.

Salário bruto: R$ 5.651,89

