Contratação de um profissional para atuar como Técnica (o) de Restauração Ecológica
Programa Xingu – Altamira/PA

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 Programa Xingu quer contribuir com o ordenamento socioambiental da Bacia do Rio Xingu,
considerando a expressiva diversidade socioambiental que a caracteriza e a importância do corredor de áreas
protegidas de 26 milhões de ha que inclui Terras Indígenas e Unidades de Conservação, ao longo do Rio
Xingu. Articulando parcerias e promovendo diálogos intersetoriais, o Programa desenvolve projetos voltados
à proteção e sustentabilidade dos 26 povos indígenas e das populações ribeirinhas que habitam a região, à
viabilização da agricultura familiar, à adequação ambiental da produção agropecuária e à proteção dos
recursos hídricos.
O componente Terra do Meio do Programa Xingu está estruturando um trabalho de restauração ecológica
na região de Altamira, incluindo diagnósticos socioambientais, mapeamentos de áreas degradadas,
planejamentos e acordos com beiradeiros, indígenas e produtores rurais de diferentes portes e culturas
agrícolas. Em parceria com eles e com a Rede de Cantinas da Terra do Meio, o objetivo é plantar árvores
nativas e monitorar cerca de 150 hectares por ano, utilizando na maioria das vezes 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.
A(O) Técnica(o) de Restauração Florestal é um profissional que terá a oportunidade de vivenciar na prática
todos os elos da cadeia da restauração florestal, especialmente a que desemboca na semeadura direta de
muvuca. Acompanhará todo o caminho das sementes florestais, desde as atividades da Rede de Cantinas da
Terra do Meio 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.

Atividades:
●

Restauração
✓ Diagnóstico e mapeamento das áreas que serão implantadas
✓ Planejamentos e agenda com comunidades, proprietários e gerentes
✓ Plantio de restauração via semeadura direta mecanizada e manual
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✓
✓
✓
✓

●

Plantios experimentais de sementes para aprimoramentos das técnicas
Monitoramento das áreas em processo de restauração
Tabulação e análise dos dados dos monitoramentos
Elaboração de Relatórios

Rede de Cantinas da Terra do Meio
✓ Busca de sementes nos núcleos de coleta e orientações aos coletores;
✓ Acompanhar as atividades de controle da qualidade, gestão das informações das sementes,
alimentação de banco de dados, separação de sementes para os plantios, contato com os
clientes;
✓ Testes de qualidade de sementes em canteiros de germinação no viveiro;
✓ Experimentos com sementes em canteiros de germinação no viveiro.
✓ Diálogo com parceiros para análise e monitoramento de qualidade de sementes

Requisitos necessários:
✓ Graduado em Ciências Agrárias, Florestais, Biológicas ou afins
✓ Experiência com recuperação de áreas degradadas;
✓ Disponibilidade de morar em Altamira/PA e de realizar viagens na região durante período de
contrato, incluindo para Unidades de Conservação e Terras Indígenas;
✓ Conhecimento do pacote Office;
✓ Conhecimento em SIG;
✓ Boa comunicação e disposição para se relacionar com povos indígenas, ribeirinhos e agricultores
familiares.
Condições da Contratação:
✓ Contratação CLT
✓ Segunda a Sexta-feira – 40 horas semanais
✓ Local trabalho: Altamira/PA
Benefícios:
✓ Seguro Saúde, Seguro de Vida e Auxílio Alimentação ou Refeição e Hospedagem.
Observação: Consideramos altamente positivo o envio de currículos por indígenas, ribeirinhos e
negros para esta vaga.
Como candidatar-se a vaga:
✓ Currículo resumido,
✓ Carta de Apresentação e de intenção (máximo 01 página) - descreva suas intenções com esse trabalho
e especificamente para a vaga que você está se candidatando,
✓ Enviar a pretensão salarial,
✓ Pelo menos duas referências profissionais (nome, cargo, instituição, telefone e e-mail).
Encaminhar a documentação para o e-mail: admaltamira@socioambiental.org, indicando no título da
mensagem Técnico Restauração Florestal até dia 04/01/2021.
Após seleção inicial serão contatados apenas os candidatos selecionados, a fim de realização de entrevistas.
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