CEAPS - Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental
Projeto Saúde & Alegria

Oportunidade 01/2018 para contratação de
1 Gestor(a) do Centro Experimental Floresta Ativa - CEFA
Esta contratação é decorrente da colaboração financeira não reembolsável concedida pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com recursos do Fundo Amazônia, ao
CEAPS – Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental – Projeto Saúde & Alegria
e destinada ao projeto “Floresta Ativa Tapajós”.
O Centro Experimental Floresta Ativa (CEFA) é um centro educacional difusor de práticas de manejo
sustentável da floresta, agroecologia e permacultura, com uma área de aproximadamente dois mil
hectares, localizado na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, atualmente equipado com um alojamento,
espaços para atividades educacionais para 100 pessoas, um viveiro de mudas e diversas unidades
demonstrativas de prática agroecológicas e permaculturais.
Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em:
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Floresta-Ativa-Tapajos/
Responsabilidades do(a) Gestor(a) do Centro Experimental Floresta Ativa – CEFA

 Planejar, em conjunto com a Coordenação do Programa de Desenvolvimento Territorial, as metas e
atividades a serem realizadas no CEFA;

 Coordenar, em articulação a sede administrativa do PSA (localizada em Santarém) as diversas
atividades do Centro Experimental Floresta Ativa;

 Ser o gerente responsável pelo patrimônio, as instalações e os equipamentos do CEFA;
 Estabelecer e controlar estoques de insumos e materiais do CEFA;
 Coordenar as equipes de campo do PSA, quando estiverem em atividades no CEFA.
Competências e qualificações desejadas













Facilidade no relacionamento interpessoal;
Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores sociais;
Habilidade para trabalhar com demandas simultâneas e sob pressão;
Orientação para resultados;
Pensamento inovador e atitude colaborativa;
Facilidade na sistematização de informações;
Proatividade/diligência;
Organização, comprometimento, motivação, concentração, criatividade e flexibilidade;
Excelente comunicação verbal e escrita;
Boa prática de informática (software de escritório e internet);
Inglês (desejável).

Formação acadêmica
De
preferência
graduação
nas
áreas
florestal/agronômica/ambiental,
econômicas/administrativas, com pós-graduação, especialização ou mestrado.
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Experiência profissional
Atuação em unidades de conservação na Amazônia, com populações tradicionais, na gestão de projetos
produtivos e negócios socioambientais, permacultura e/ou agroecologia, reposição florestal.
Sede de trabalho: Centro Experimental Floresta Ativa – CEFA, Comunidade de Carão, Reserva
Extrativista Tapajós-Arapiuns, município de Santarém, estado do Pará, Brasil.
Obs. Será oferecida uma casa no CEFA.
Forma de contratação: Contratação em regime de CLT, 44hs semanais.
Salário: a combinar.
Disponibilidade: Imediata.
Sistema de Seleção do(a) Candidato(a): Pré-seleção através da análise o CV. Seleção final com
entrevista.
Enviar currículo para curriculo@saudeealegria.org.br. No assunto da mensagem escrever “Gestor(a) do
CEFA”. Anexar:






Currículo;
Carta justificando interesse, capacidades para o trabalho e pretensão salarial;
Portfólio (opcional);
No mínimo um profissional de referência (nome, cargo, instituição, telefone e e-mail).

Cronograma:
Até dia 30/09 – divulgação do edital e recebimento dos CV
De 01 a 15/10 – entrevistas com os currículos selecionados
Até dia 31/10 – divulgação dos resultados
Obs.: Daremos retorno apenas para candidatos(as) que tiverem seus currículos selecionados para
entrevistas.
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