
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

ESTAGIÁRIO (A) EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

Edital nº 05/2021 

 

Sobre o Instituto Centro de Vida – ICV 

Fundado em 14 de abril de 1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas para sustentabilidade do uso da terra 

e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro para Mato Grosso é que o estado se torne referência 

em governança ambiental e controle do desmatamento, com as áreas protegidas efetivamente 

conservadas e manejadas, uma produção empresarial agropecuária e florestal pautada em práticas 

sustentáveis e uma agricultura familiar fortalecida com base agroecológica.  O ICV valoriza a 

diversidade de gênero, racial e cultural em suas equipes. Por isso, incentivamos candidaturas de 

mulheres, negras/os, indígenas, pessoas com deficiência, de diferentes origens e orientações 

sexuais ou crenças religiosas. 

 

Objetivo geral do estágio 

Este estágio tem como objetivo apoiar as ações do Programa Transparência Ambiental. Dentre as 

atividades a serem desenvolvidas está a articulação e engajamento de jovens nas agendas 

ambientais de Mato Grosso, a organização de eventos e a produção de relatórios. A pessoa 

selecionada irá desempenhar as atividades em regime de teletrabalho devido as medidas de 

prevenção da pandemia. 

 

Principais atribuições 

 Coletar dados sobre políticas públicas ambientais 

 Apoiar a organização de bases de dados 

 Auxiliar na produção de matérias de divulgação 

 

Formação  

 Cursando Engenharia Florestal, Biologia, Gestão Ambiental, Gestão de Políticas Públicas ou 

cursos relacionados. 

 

Conhecimentos e vivências desejadas 

 Ter envolvimento com causas sociais e ambientais (participação em coletivo, movimento 

socioambiental ou organização); 

 Conhecimentos sobre questões socioambientais em Mato Grosso; 



 

 

 Facilidade com pacote Office (Word, Excel, Power Point), internet e ferramentas para vídeo 

conferência. 

 

Outros requisitos e habilidades necessárias 

 Boa comunicação verbal e escrita; 

 Facilidade no trabalho em equipe; 

 Identificação com os valores e a missão do ICV. 

 

Condições do estágio 

 Contratação até dezembro de 2021 

 Carga horária: 20 horas semanais 

 Bolsa auxílio mensal 

 

Processo de seleção 

 Carta de apresentação, descrevendo o interesse em realizar o estágio na instituição e as 

habilidades pessoais que podem contribuir nesse processo, além de destacar a atuação e 

envolvimento com causas socioambientais; 

 Currículo resumido (máximo 3 páginas), listando experiências de estágio anteriores (se 

houver), cursos e outras informações relevantes. 

 Enviar carta de apresentação e currículo em um único arquivo (formato PDF). 

 

 

Encaminhar a documentação por e-mail para estagiotransparencia@icv.org.br com o assunto: 

“Seleção Estagiário Gestão Ambiental 2021” 

 

 

ATENÇÃO: 

 

 O primeiro passo da avaliação é a carta de apresentação da pessoa interessada no estágio. 
Os currículos só são analisados após a avaliação da sua carta. Dê atenção especial ao 
redigir a sua carta de apresentação, sem esquecer a revisão de ortografia e gramática. 
 

 Data limite para envio: 16/05/2021. Envios após esta data não serão considerados. 

 
 Até o dia 04/06/2021 todos os candidatos receberão retorno sobre o processo seletivo.  


