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Contratação de Assessor(a) para Cadeias de Valor de Produtos da Floresta na Terra
Indígena Yanomami para o Programa Rio Negro.
Sobre o ISA:
O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril
de 1994, por pessoas com formação e experiência marcante na luta por direitos sociais e
ambientais. 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 programas que promovam a
sustentabilidade socioambiental, divulgando a diversidade cultural e biológica do país.
Sobre o Programa Rio Negro:
O Programa Rio Negro (PRN) 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.
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, proteção territorial, valorização do conhecimento e das
línguas indígenas, geração de renda e segurança alimentar.
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Atribuição principal da(o) Assessor(a) de Produtos da Floresta a ser contratada(o):
Contribuir com os Yanomami através de Assessoria Técnica para estruturação das cadeias
produtivas de cacau, cogumelo e artesanato da Terra Indígena Yanomami.

Responsabilidades:
-

-

Construir estratégias para o desenvolvimento da cadeia do cacau;
Apoiar na organização das comunidades produtoras de cacau, cogumelo e
artesanato, atuando em parceria com as Associações Indígenas e produtores
indígenas, buscando a sustentabilidade da produção, aumento de qualidade dos
produtos e a inserção justa do produto no mercado;
Organizar oficinas de boas práticas e de planejamento com as comunidades;
Pesquisar e adaptar tecnologias de processamento para os produtos da floresta;
Participar e promover encontros e/ou seminários sobre os produtos indígenas;
Propor formas de certificação de origem dos produtos indígenas;
Identificar exigências legais para venda dos produtos da floresta e propor processos
de funcionamento para as Associações Indígenas que contemplem as exigências.

Requisitos necessários
-

Formação superior em Ciências Humanas, Biológicas ou Engenharia
Disponibilidade para residir em Boa Vista (RR)
Disponibilidade para trabalhar longos períodos em área de floresta remota

Requisitos desejáveis
-

Experiência com comunidades indígenas e/ou ribeirinhas amazônicas
Experiência direta com os produtos citados no edital
Línguas: proficiência em espanhol e/ou inglês
Conhecimento da legislação indígena, ambiental e tributária brasileira
Mestrado ou doutorado em áreas pertinentes
Experiência com atividades de economia solidária
Interesse e disposição para aprender uma língua indígena
Clareza na comunicação oral e escrita, sabendo escutar e interpretar os outros,
comunicando-se apropriadamente com diferentes audiências e em contextos
multiculturais

Início das atividades: 1º semestre/2020
Condições: 40 horas semanais em Regime CLT, Contrato Prazo Determinado
Local de Trabalho: Boa Vista, RR.
Benefícios: Seguro de vida, Seguro saúde, Vale Refeição ou Alimentação.
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“A diversidade é um valor fundamental para o ISA. Atuamos ativamente para garantir
igualdade de oportunidades para as diferentes pessoas, independente de raça, etnia,
identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, nacionalidade, idade, crença ou
religião. Buscamos garantir uma abordagem construtiva e sensível em relação à
diversidade, atuando para construir um ambiente onde o trabalho de todos é valorizado e
respeitado”. Por isso, o ISA valoriza e incentiva preferencialmente a participação de
negras, negros e indígenas, neste edital.
Para se candidatar à vaga, enviar, até o dia 05/04/2020, para o e-mail
isabv@socioambiental.org, com o título “Assessor Yanomami Cacau”:
-

Pretensão salarial
Curriculum Vitae
Carta de apresentação
Contatos de referência

O ISA vai entrar em contato apenas com os candidatos selecionados até dia
17/04/2020.
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