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Contratação de Analista Pleno para atuar como Assessor(a) de

Organizações Indígenas no Programa Rio Negro

Boa Vista/RR - Prazo: 14/08/2022

A Organização

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos,

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip),

fundada em 1994 para propor soluções integradas a questões socioambientais. O ISA

tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao

meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Com sede

em São Paulo (SP), possui subsedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR),

São Gabriel da Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado (SP), e Altamira (PA). O

ISA tem como missão institucional defender bens e direitos sociais, coletivos e

difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e

dos povos. Produz estudos, pesquisas, projetos e iniciativas que promovem a

sustentabilidade socioambiental, divulgando a pluralidade cultural do país.

Sobre o Programa Rio Negro

O Programa Rio Negro (PRN) do ISA promove e articula processos e múltiplas

parcerias a fim de construir uma plataforma de gestão transfronteiriça que visa a

melhoria da qualidade de vida, valorização da diversidade socioambiental, segurança

alimentar, desenvolvimento de uma economia responsável e produção colaborativa e

intercultural de conhecimento na Bacia do Rio Negro. Trata-se de um território de

diversidade socioambiental singular e importante para a conservação e salvaguarda

do patrimônio socioambiental, cuja extensão é de 71 milhões de hectares

compartilhados por quatro países: Brasil, Colômbia, Guiana e Venezuela. São 45

povos indígenas e dois patrimônios culturais do Brasil – Cachoeira de Iauaretê e

Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro – além de abrigar o ponto mais alto do

Brasil – o Pico da Neblina – lugar sagrado dos Yanomami. Cerca de 65% do território

está sob alguma forma de proteção legal: 91 territórios indígenas, reconhecidos

oficialmente, e 13 ainda sem reconhecimento, 23 Unidades de Conservação de

Proteção Integral e 13 de Uso Sustentável.

https://www.socioambiental.org/
https://www.socioambiental.org/onde-atuamos#rio-negro
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Em Roraima, o Instituto Socioambiental (ISA) tem atuação histórica junto aos povos

Yanomami. Essa atuação é continuação da atuação da Comissão Pró-Yanomami

(CCPY), criada em 1978 e integrada ao ISA em 2009, que apoiou todo o processo de

reconhecimento dos direitos territoriais Yanomami e dos direitos básicos de acesso à

saúde, educação e proteção territorial. Nos últimos anos, o trabalho do ISA na região

vem abrangendo demandas de outras comunidades indígenas do estado, buscando

contemplar a totalidade das questões que envolvem as comunidades e seus

territórios, tais como: direitos, energia, monitoramento e proteção territorial,

valorização do conhecimento e das línguas indígenas, geração de renda e segurança

alimentar.

Objetivo desta Contratação

O presente edital visa preencher uma vaga de Analista Pleno no escritório do ISA no

município de Boa Vista (RR), no Programa Rio Negro. A pessoa contratada será

responsável por contribuir com o ISA e seus parceiros - organizações indígenas - em

Roraima na promoção da pauta socioambiental, visando o engajamento da sociedade

na defesa dos direitos coletivos e do meio ambiente, por meio da assessoria na área

de administração e gestão de projetos para as Organizações Indígenas apoiadas pelo

PRN.

Preferência declarada: o ISA apoia ações afirmativas, e portanto dará preferência

a candidaturas de pessoas negras, indígenas ou de outros segmentos de povos e

comunidades tradicionais, de mulheres, de pessoas LGBTQIA+ autodeclaradas. Para

tanto adotaremos flexibilidade quanto às exigências do edital.

Principais Atribuições

- Apoiar e assessorar a construção participativa de um novo modelo de gestão

da Hutukara Associação Yanomami (HAY) e da Associação Ye’kwana

Wanasseduume (Seduume);

- Assessorar a implementação dos modelos de gestão nas duas Associações

citadas a partir de processos formativos;

- Assessorar a construção e implementação de um Planejamento estratégico da

HAY e da Seduume;
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- Elaborar e acompanhar a execução de projetos das Associações em conjunto

com as diretorias da HAY e Seduume;

- Assessorar as Associações parceiras na interlocução e articulações de captação

com apoiadores financeiros;

- Apoiar a realização de Assembleias das Associações da TIY;

- Apoiar as demais Associações da TI Yanomami, da TI Wai Wai e da TI

Trombetas Mapuera na gestão administrativa e no fortalecimento

institucional;

- Apoiar a regularização das associações parceiras na documentação formal e

nos processos de comercialização;

- Apoiar a articulação das Associações com órgãos públicos e instituições

parceiras para resolverem suas demandas administrativas;

- Buscar realizar uma prática inovadora e colaborativa nas ações com as

Associações para cumprir os objetivos de garantia dos direitos indígenas e o

bem viver nas comunidades.

Perfil Esperado

- Formação superior em Administração, Economia ou áreas afins;

- Interesse e disposição para trabalhar com conteúdos relacionados à área

socioambiental;

- Conhecimento sobre Gestão de Instituições do Terceiro Setor;

- Boa redação e capacidade de síntese;

- Excelente organização e capacidade de planejamento;

- Capacidade de se relacionar em ambientes heterogêneos;

- Experiência em gestão de projetos e iniciativas com comunidades indígenas

e/ou povos tradicionais;

- Experiência em processos formativos;

- Disponibilidade para residir em Boa Vista (RR).

Competências desejáveis

● Experiência com Gestão de Entidades do Terceiro Setor

● Línguas: proficiência em inglês e conhecimento básico de espanhol
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Condições de contratação e benefícios:

● Salário compatível com a exigência do cargo:

○ Entre R$ 5.613,28 e R$ 9.892,51

● Regime CLT;

● 40 horas semanais;

● Local de trabalho: no escritório de Boa Vista (RR), com viagens para área de

floresta remota;

● Seguro de Vida;

● Plano de Saúde;

● Vale Alimentação ou Vale Refeição;

● Vale Transporte (se necessário).

Início previsto das atividades: a combinar

Para participar do processo de seleção:

1. Preencha o Formulário de inscrição para seleção (clique aqui) e enviando os

documentos solicitados.

2. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: isabv@socioambiental.org .

Não serão aceitas submissões por este email, apenas pelo formulário acima.

Prazo para candidaturas: 14/08/2022

Após 15 dias do encerramento do prazo para candidaturas, o ISA entrará em contato

por email apenas com os candidatos selecionados na primeira fase, a fim de

apresentar as próximas etapas. Fique de olho no seu e-mail! :)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnzC37p6KW9GNhzT0HUiMOjcG3L3qn_6w-YTABIswHwptGVQ/viewform?usp=pp_url&entry.381107515=PRN003++-+Assessoria+Associa%C3%A7%C3%B5es+Ind%C3%ADgenas+-+Boa+Vista(RR)+-+Prazo+14/08/2022
mailto:isabv@socioambiental.org

