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EDITAL DE SELEÇÃO – ASSESSORIA DE PROJETOS 

Edital nº 09/2021 
Número de vagas: 01 

Sobre o Instituto Centro de Vida - ICV 

Fundado em 14/04/1991, 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, produções empresariais, agropecuárias e 
florestais pautadas em práticas sustentáveis, uma agricultura familiar fortalecida com base 
agroecológica e infraestruturas com impactos reduzidos.  

Sobre o Programa de Direitos Socioambientais 

Com instrumentos e facilitação diferenciada, o programa procura construir capacidade 
coletiva para incidir sobre políticas públicas, tanto no desenvolvimento quanto na 
implementação. Por meio de parcerias e redes, a iniciativa atua potencializando a incidência de 
organizações de base, como associações indígenas, coletivos e movimentos sociais na garantia 
e contra as violações de seus direitos e do território. Por meio do Programa, o ICV tem apoiado 
a Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt) no diálogo com 
atores governamentais e não governamentais na construção e acompanhamento da 
implementação do Subprograma Territórios Indígenas do Programa REM, do Governo do Estado 
de Mato Grosso. 

Sobre os projetos 

O projeto Povos das Águas possui foco no Rio Teles Pires, um dos principais afluentes 
do Tapajós, onde foi construída recentemente uma cascata de quatro grandes barragens 
hidrelétricas. O projeto fortalecerá os esforços contínuos para promover a responsabilização 
entre proponentes e financiadores do projeto por impactos sociais e ambientais negativos, por 
meio de atividades que incluem monitoramento de impactos independentes e participativos, 
promoção da gestão adaptativa para mitigar impactos nas operações de barragens e garantias 
de reparação para as comunidades afetadas. Esses esforços envolverão estreita colaboração 
com comunidades locais, cientistas e o Ministério Público Federal (MPF), além de diálogos com 
consórcios de barragens, agências reguladoras e instituições financeiras. 

O projeto Noroeste Saudável e Sustentável encontra-se no âmbito do Subprograma 
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Territórios Indígenas do Programa REM (Redd+ para Early Movers), uma iniciativa de pagamento 
por resultado em redução do desmatamento, que premia Mato Grosso pela valorização da 
floresta em pé. A regional noroeste possui 11 povos indígenas e realizará a execução de 14 
subprojetos ao longo de 2022. Os subprojetos possuem foco na segurança alimentar e no 
fortalecimento das associações e cooperativas indígenas.  

1 Objetivo geral do cargo 

 O cargo de Assessoria de Projetos tem como objetivo apoiar as ações do Programa de Direitos 
Socioambientais com recorte geográfico para a as regiões norte e noroeste de Mato Grosso.  

1.1 Principais atribuições 

• Organização da estratégia logística das atividades dos projetos “Povos das Águas” e
“Noroeste Saudável e Sustentável”;

• Fortalecimento institucional da Federação de Povos Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt)
e de associações e cooperativas indígenas locais através de ações direcionadas;

• Monitoramento e acompanhamento de ajustes técnicos do projeto “Povos das Águas”
e dos subprojetos no âmbito do projeto “Noroeste Saudável e Sustentável”;

• Monitoramento da implementação (processo de compras e contratações) e da
prestação de contas do projeto “Povos das Águas” e dos subprojetos no âmbito do
projeto “Noroeste Saudável e Sustentável”;

• Organização e condução de reuniões com lideranças indígenas da regional Noroeste;

2 Requisitos 

2.1 Formação mínima 

Gestão ou Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Agroecologia, Agronomia, 
Ciências Biológicas, Geografia, Economia, Ciências Políticas, Administração, dentre outras áreas 
relacionadas ao tema. 

2.2 Experiência e conhecimentos desejados 

• Conhecimento da realidade de infraestrutura (principalmente UHE) na Amazônia;
• Conhecimento da realidade indígena do Brasil e de Mato Grosso;
• Conhecimento sobre procedimentos financeiros e administrativos, considerando a

logística no norte e noroeste de Mato Grosso;
• Atuação com Povos e Comunidades Tradicionais ou em projetos de natureza

multidisciplinar, tendo exercido atividades relacionadas à gestão e/ou
acompanhamento de projetos socioambientais;

• Capacidade de fazer relatoria de reuniões e relatórios técnicos;
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• Capacidade de sistematizar informações;
• Gestão de conflitos;

2.3 Outros requisitos e habilidades necessárias 

• Residir ou ter disponibilidade para residir em Alta Floresta/ MT;
• Disponibilidade para viagens de campo com duração de até 20 dias;
• Habilidade com cotações, compras, contratações e planilhas financeiras;
• Identificação com os valores e a missão do ICV;
• Boa comunicação (escuta e argumentação) verbal e escrita;
• Facilidade no trabalho em equipe;
• Forte senso de organização e habilidade de planejamento;
• Dinamismo na execução das tarefas;
• Possuir carteira nacional de habilitação, categoria B, com experiência em estradas

pavimentadas e não pavimentadas;
• Estar imunizado para Covid-19;
• Proatividade;
• Autonomia.

3. Benefícios da vaga
• Contrato em regime de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) - 40 horas semanais;
• Remuneração compatível com o mercado;
• Plano de Cargos e Salários;
• Seguro de Saúde Unimed ou Bradesco Saúde e Dental (subsídio de 50%) – opcional;
• Apoio à capacitação profissional e curso de inglês, com coparticipação;
• Seguro de vida e contra acidentes;
• Vale alimentação e restaurante;
• Auxilio mudança (para pessoas que residem fora de Alta Floresta);
• Auxilio ICV com você – Suporte para despesas com saúde física e mental disponibilizado

enquanto durar a pandemia de Covid-19.

4. Critérios e calendário de seleção

4.1 Informações a serem enviadas 

• Carta de apresentação, descrevendo o interesse em realizar o trabalho 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 anteriores, cursos e
outras informações relevantes.
• Duas referências profissionais (nome, cargo instituição, telefone e e-mail);
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• Enviar carta de apresentação e currículo em um único arquivo (formato PDF) por e-mail 
para assessoriaprojeto@icv.org.br com o assunto: “Seleção Assessoria de Projetos”

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. Caso sinta-se 
confortável, inclua estas informações em sua carta de apresentação. 

4.2 Calendário de seleção 

DATAS ETAPAS 

09/01/2022 Data limite para envio da documentação. Envios após essa data 
serão desconsiderados. 

10 a 16/01/2022 A análise dos currículos recebidos. A data pode sofrer alteração 
devido a quantidade de propostas recebidas. 

17 a 21/01/2022 Agendamento das entrevistas com os selecionados/as. 
24 a 28/01/2022 Entrevistas. 

31/01/2022 Todos os candidatos e candidatas receberão retorno sobre o 
processo seletivo. 

Atenção: Os currículos só serão analisados após confirmação de envio de todos os itens 
solicitados. Portanto de especial atenção no item 4. 
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