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Contratação de Técnica (o) de Restauração Ecológica do Instituto Socioambiental

Secretaria Executiva – Redário de Sementes - São Paulo/SP - Prazo: 30/06/2022

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 e subsedes em Brasília, São Gabriel da Cachoeira (AM), Manaus (AM), Boa Vista (RR),
Altamira (PA), Eldorado (SP) e Canarana (MT), o ISA privilegia ações que articulem projetos de caráter
demonstrativo, campanhas e programas de trabalho e parcerias, combinando diversas modalidades e níveis
de atuação, desde o local, ao regional, ao nacional e ao global. Atua localmente no Rio Negro (AM), no
Parque Indígena do Xingu (MT) e no Vale do Ribeira (SP). Para saber mais sobre o ISA, acesse:
www.socioambiental.org

O ISA quer contribuir com o ordenamento socioambiental, considerando a expressiva diversidade
socioambiental, articulando parcerias e promovendo diálogos intersetoriais e projetos voltados à proteção e
sustentabilidade dos povos indígenas e populações ribeirinhas, à viabilização da agricultura familiar e
quilombola, à adequação ambiental da produção agropecuária e à proteção dos recursos hídricos. O ISA
trabalha com restauração ecológica, incluindo diagnósticos socioambientais, mapeamento de áreas
degradadas, planejamentos, implantações e monitoramentos junto a beiradeiros, indígenas, quilombolas e
produtores rurais de diferentes portes e culturas agrícolas. Promovemos a técnica da semeadura direta da
muvuca de sementes, buscando aperfeiçoar a técnica da restauração ecológica e produzir conteúdo
científico, além de elaborar análises socioambientais e sobre legislação ambiental e comunicar os
aprendizados para a estruturação da cadeia da restauração ecológica na região.

Objetivo da Contratação

O presente edital visa preencher uma vaga de Técnica(o) de Restauração Florestal no escritório do ISA no
município de São Paulo. A pessoa contratada será responsável por atuar e contribuir no processo da
restauração florestal, especialmente na semeadura direta de muvuca. Acompanhará, fomentará e atuará em
todo o caminho das sementes florestais, desde as coletas nas comunidades, nas casas de sementes, no
viveiro e no laboratório, até as atividades de diagnóstico e planejamento da Adequação Socioambiental e da
implantação de projetos de Restauração Florestal em diferentes contextos socioculturais.

Preferência Declarada

O ISA apoia ações afirmativas, e portanto dará preferência a candidaturas de pessoas da agricultura
familiar, negras, indígenas ou de qualquer outro segmento dos povos e comunidades tradicionais do Brasil,
mulheres, LGBTQIA+ e PCD (neste caso enviar o número de CID, por gentileza). Para tanto adotaremos
flexibilidade quanto às exigências do edital.

http://www.socioambiental.org/
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Principais Atribuições

Restauração
● Apoiar a realização de diagnóstico e mapeamento das áreas que serão implantadas
● Planejar e articular ações com comunidades, gerentes e proprietários
● Participar de reuniões de alinhamento e acompanhamento dos projetos
● Apoiar a restauração via semeadura direta mecanizada e manual
● Monitorar e orientar o manejo de áreas em processo de restauração
● Sistematizar e analisar dados do monitoramento dos plantios
● Elaborar e revisar relatório
● Apoio a atividades e eventos de comunicação

Redes de Sementes
● Apoiar no fortalecimento das Redes e Grupos de coletores de sementes
● Organizar a busca de sementes nos núcleos de coleta e orientações aos coletores
● Acompanhar as atividades de controle da qualidade e separação de sementes para os plantios
● Gerir informações sobre procedência e biologia das sementes inclusive em bancos de dados
● Dialogar com clientes e parceiros para análise e monitoramento de qualidade de sementes

Perfil Esperado
● Formação em Ciências Agrárias, Florestais, Biológicas, Ecologia, Agroecologia, cursos técnicos

agrícolas ou afins
● Experiência com recuperação de áreas degradadas e/ou extensionismo rural será um diferencial
● Disponibilidade de morar no Estado de São Paulo e de realizar viagens de campo
● Conhecimento básico em georreferenciamento
● Ética, boa comunicação e vontade de conversar com diferentes atores, como produtores rurais,

indígenas, governos, empresas, ONGs, academia, organismos internacionais, entre outros
● Organização e agilidade
● Capacidade de trabalhar em equipe
● Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida na categoria B

Condições da Contratação e Benefícios:
● Contratação CLT de 12 meses
● Salário de R$3.995,42
● 40 horas semanais
● Escritório sede São Paulo
● Disponibilidade para viagens de campo com todas as despesas (transporte, alimentação e

hospedagem) por conta do ISA
● 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 Seleção clicando aqui enviando os documentos solicitados.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnzC37p6KW9GNhzT0HUiMOjcG3L3qn_6w-YTABIswHwptGVQ/viewform?usp=pp_url&entry.381107515=RED001+-+Analista+T%C3%A9cnica+(o)+de+Restaura%C3%A7%C3%A3o+Ecol%C3%B3gica+-+S%C3%A3o+Paulo/SP+-+Prazo:+30/06/2022
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2. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: lilla@socioambiental.org. Não serão aceitas
submissões por este email, apenas pelo formulário acima.

Prazo de submissão: 24/06/2022

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! :)

mailto:lilla@socioambiental.org

