
PVR002

Contratação de Assistente Técnico de Campo no Programa Vale do Ribeira

Assistente Técnico de Campo - Eldorado/SP - Prazo: 03/06/22

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.

O Programa Vale do Ribeira tem como objetivo contribuir para a construção de um

modelo de desenvolvimento regional pautado na riqueza socioambiental da Mata

Atlântica. Em parceria com 19 associações quilombolas do Vale, Cooperativa

quilombola, poder público e organizações da sociedade civil, propõe e implementa

projetos de desenvolvimento sustentável, passando pelos indivíduos e pelo

fortalecimento organizativo local e regional por meio da educação não formal, da

cultura, do planejamento e da gestão territorial com interface em políticas

públicas, manejo da paisagem, território de saberes e fazeres, direitos territoriais,

recursos hídricos, geração de renda, conservação e melhoria da qualidade de vida das

comunidades tradicionais da região. Abrange a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de

Iguape, e o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá, localizados

no  sudeste  do  Estado  de  São  Paulo  e  leste  do  Estado  do  Paraná.

O programa desenvolve um trabalho específico com as comunidades quilombolas nesta

bacia desde 1997 onde o ISA produz e disponibiliza informações sobre a bacia e busca

promover elaboração de análises que permitam a visualização dos problemas e

das potencialidades, a avaliação das políticas públicas de desenvolvimento e

preservação em execução e a discussão de alternativas que contemplem a

complexidade socioambiental local. Também desenvolve ações de acompanhamento da

elaboração e implementação de legislações específicas e a disseminação das

informações junto a organizações sociais, prefeituras municipais, órgãos estaduais,

entre outros.

Objetivo desta Contratação

O presente edital visa preencher uma vaga de Assistente técnico de campo no

escritório do ISA no município de Eldorado (SP), no programa Vale do Ribeira. A

pessoa contratada será responsável por apoiar o desenvolvimento das atividades de

campo: assessoria aos agricultores quilombolas da Cooperquivale para continuidade

dos processos de produção agroecológica tradicional Quilombola (orgânica),

https://www.socioambiental.org/
https://www.socioambiental.org/onde-atuamos#ribeira
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comercialização da diversidade agrícola e organização dos projetos e ações para o

acesso aos mercados consumidores.

Preferência declarada:

O ISA apoia ações afirmativas, e portanto dará preferência a candidaturas de pessoas

negras, indígena ou de qualquer outro segmento dos povos e comunidades tradicionais

do Brasil, de mulheres, de pessoas LGBTQIA+. Para tanto adotaremos flexibilidade

quanto às exigências do edital. Para a vaga em questão preferencialmente será

contratada uma pessoa pertencente às comunidades quilombolas do Vale do Ribeira.

Principais Atribuições

● Executar o plano de trabalho em conjunto com a equipe técnica do ISA e as

comunidades quilombolas

● Apoiar os parceiros do ISA/VR (Cooperquivale, Rede de Sementes e Associações

Quilombolas);

● Auxiliar a Cooperquivale no planejamento e organização da produção para a

comercialização dos produtos da sociobiodiversidade em vendas diretas,

programas e políticas públicas;

● Contribuir nas ações de mobilização e organização social da Cooperquivale com

seus cooperados e cooperadas, atuando especialmente no projeto Quilombo &

Quebrada, Feira local Quilombola e vendas diretas para os Institutos de São

Paulo;

● Contribuir nas atividades organizadas com os grupos de agricultoras e

agricultores quilombolas, base social da Organização de Controle Social da

Cooperquivale;

● Sistematizar dados de campo (áreas, produções, quantidades, participação por

gênero, diversidade de alimentos etc.);

● Participar das reuniões e das atividades de capacitação com a equipe técnica do

Programa Vale do Ribeira.

Perfil Esperado

● Formação Ensino Médio Completo.

Diferencial Curso Técnico ou Ensino Superior (incompleto ou completo),

correlatos como: Agroecologia, agrícola, agropecuária, agronomia, entre outros;

● Interesse em trabalhar em prol das comunidades Quilombolas apoiadas pelo

ISA.

Habilidades Mínimas

● Conhecimento técnico e prático em Agroecologia, Sistema Agrícola Tradicional

Quilombola e ou Sistemas Agroflorestais;

● Vivência ou experiência de trabalho com comunidade quilombola;

● Conhecimento básico em Windows, internet e pacote Office (Word e Excel).
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Qualificações e habilidades desejáveis:

● Capacidade de se relacionar em um ambiente heterogêneo, interdisciplinar e

multiétnico; Interesse e disposição para trabalhar com conteúdos relacionados a

área socioambiental:

● Experiência prévia com as comunidades quilombolas no Vale do Ribeira

(SP/PR);

● Experiência em atuar com associações, cooperativas ou com coletivo de

trabalho;

● Disponibilidade de interlocução comunicativa entre os parceiros e o ISA;

● Comunicação não violenta

● Carteira de habilitação;

Condições de contratação e benefícios:

● 40  horas semanais (8 horas diárias,  horários a combinar);

● Salário compatível com a exigência do cargo no valor de  R$ 2.843,00;

● Regime CLT: Contrato temporário de 12 meses com renovação a negociar;

● Local de trabalho: no escritório de Eldorado (SP); nas comunidades

quilombolas parceiras e trabalho remoto via Internet;

● Seguro de Vida;

● Plano de Saúde;

● Vale Alimentação ou Vale Refeição;

● Vale Transporte (se necessário)

● Necessário ter disponibilidade para viajar, para Eldorado (SP) e para as

comunidades quilombolas parceiras em outros municípios da região por

períodos a combinar.

Início previsto das atividades: 01/07/2022

Para participar do processo de seleção:

1. Preencha o Formulário de Seleção clicando aqui e enviando os documentos

solicitados;

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

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

Prazo para candidaturas: 03/06/2022

Após 10 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=PVR002+-+Assistente+T%C3%A9cnico+de+Campo+-+Eldorado/SP+-+Prazo:+03/06/22
mailto:raquel@socioambiental.org

