EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE INDIGENISTAS
PROGRAMA AMAZONAS

Razão Social: Operação Amazônia Nativa - OPAN
CNPJ: 93.017.325/0001-68
Endereço completo: Avenida Ipiranga, 97 CEP:78032-035 – Cuiabá, MT
Projeto: Raízes do Purus

1. INTRODUÇÃO
A OPAN
A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é uma organização não governamental
indigenista que atua em parceria com povos indígenas desde 1969. As
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.
O Projeto Raízes do Purus
Está em execução pela OPAN a terceira edição do projeto Raízes do Purus,
patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O
projeto se propõe a desenvolver um conjunto de ações sistêmicas, apoiando
iniciativas de manejo sustentável de recursos pesqueiros (pirarucu) e não
madeireiros (castanha-do-Brasil, açaí, copaíba) e fortalecimento dos sistemas de
vigilância e proteção territorial comunitários. Além disso, a iniciativa pretende
contribuir com o fortalecimento das organizações sociais e suas estratégias de
uso e ocupação das seis terras indígenas em que vivem (totalizando uma área de
aproximadamente 2,3 milhões hectares), localizados nas bacias dos rios Purus e
Juruá.
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Das vagas
As vagas destinam-se a dois indigenistas (formação superior em ciências
humanas, biológicas ou agrárias) que irão compor a equipe de atuação na região
do Médio rio Juruá. As contratações serão em regime de CLT (40 horas semanais)
durante o período de 24 meses, com previsão de início para fevereiro de 2022.
Atividades a serem desenvolvidas
Os profissionais contratados deverão residir na cidade de Carauari (AM) e
atuar na OPAN desenvolvendo as seguintes atividades:
•

Planejar e executar as ações previstas no projeto, apoiando iniciativas de
manejo sustentável de recursos pesqueiros (pirarucu) e não madeireiros
(castanha-do-brasil, açaí, copaíba) e fortalecimento dos sistemas de
vigilância e proteção territorial comunitários;

•

atuar junto a comunidades indígenas, fortalecendo os processos
organizativos internos;

•

promover articulação entre as instituições que compõem os arranjos das
cadeias produtivas dos produtos da sociobiodiversidade apoiados pelo
projeto;

•

elaborar e revisar relatórios técnicos, documentos e ofícios referentes as
atividades do projeto;

•

Realizar processos de compras e aquisição de insumos, matérias e
equipamentos;

•

contribuir, na medida do possível, com os cuidados patrimoniais e
atividades institucionais da OPAN.

Das qualificações
•

Facilidade para trabalhar em equipe e comunidades tradicionais;

•

Capacidade de articulação política;

•

Conhecer/ter experiência com a realidade indígena e o contexto do
Amazonas;
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•

Familiaridade com políticas públicas que incidem sobre direitos
indígenas (territorialidade, saúde, educação, etnodesenvolvimento e
políticas ambientais);

•

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;

•

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;

•

Proatividade, criatividade e organização.

Das inscrições (até 12 de dezembro de 2021)
As inscrições ficarão abertas até 12 de dezembro de 2021, e devem ser realizadas
via e-mail com assunto: “Candidatura Indigenista Projeto Raízes do Purus”, aos
cuidados da coordenação técnica (gustavo@amazonianativa.org.br), com cópia
para coordenação do programa Amazonas: diogo@amazonianativa.org.br e
coordenação do projeto: leonardo@amazonianativa.org.br.
No ato da inscrição deverão ser enviados:
a) Carta de apresentação propondo-se à vaga ofertada, com pretensão salarial e
indicação de pelo menos 2 (duas) pessoas de referência;
b) Curriculum Vitae.

Do processo seletivo
O processo seletivo constará das seguintes fases:
•

1ª fase: Análise da documentação (carta e currículo) e requisitos exigidos
para ao cargo ofertado;

•

2ª fase: Preenchimento de questionário (opcional, a critério da comissão
da seleção); e

•

3ª fase: Entrevistas pessoais à distância (por meios eletrônicos) com
candidatos classificados nas etapas anteriores.
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As entrevistas serão realizadas entre 16 e 21/12/2021 e a divulgação do
resultado final ocorrerá a partir do dia 28/12/2021. As datas estão sujeitas a
alterações e, neste caso, os candidatos serão avisados.

As pessoas selecionadas em cada etapa serão contatadas por e-mail e/ou telefone.

Da contratação
•

A contratação será em regime de CLT, período de 40 horas semanais;

•

A admissão 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 de dois anos (total), podendo ser renovável;

•

O contrato de trabalho será assinado a partir de fevereiro de 2022,
considerando o contexto da pandemia.
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