Processo Seletivo para o Cargo de Indigenísta
Ter, 17 de Janeiro de 2017 19:42

A Secoya está contratando profissional para atuar como Indigenista de Campo junto ao Povo
Yanomami. Requere-se profissional responsável pelo desenvolvimento de atividades
indigenistas e educacionais na área Yanomami.

A Associação Serviço e Cooperação com o povo Yanomami-Secoya é uma instituição
indigenista que atua há 25 anos junto ao povo Yanomami, desenvolvendo ações nos campos
de educação escolar diferenciada, educação em saúde e apoio ao processo organizativo
buscando reforçar o protagonismo Yanomami.

Condições de trabalho:
-

Contratação via CLT. Contrato de experiência de 03 meses;
Alimentação durante atividades de campo;
Deslocamento em campo ou a serviço por conta da instituição;
Plano de saúde coletivo;
Deslocamento até a cidade de Manaus, quando da contratação, por conta do candidato.
Local de contratação – Santa Isabel do Rio Negro – AM.

Exigências:
- Curso superior completo na área de antropologia, ciências sociais ou áreas afins e/ou
formação especializada em indigenismo;
- É requerido nível de maturidade profissional;
- Experiência em projetos de gestão, desenvolvimento sustentável, defesa de direitos ou
processos de trabalho que favorecem o protagonismo indígena em organizações de médio
porte;
- Domínio de ferramentas gerenciais: Pacote Office e banco de dados;
- Boa comunicação oral e escrita.

Perfil:
- Experiência profissional compatível com a função e para o desenvolvimento de atividades
político-educativas com populações indígenas;
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- Interesse em trabalhar em contato direto com o povo Yanomami e aprender a língua;
- Facilidade de trabalhar em equipe;
- Ter disposição e flexibilidade para viagens prolongadas em campo, em ambiente com
condições de vida diferenciadas (regras, relações, precariedade das condições ambientais,
isolamento);
- Disposição física para atividades prolongadas em área de floresta remota, incluindo
caminhadas, deslocamentos de barco e voadeira.
- Atribuições:
- Preparação e realização de cursos de capacitação para lideranças e jovens
multiplicadores interculturais Yanomami;
- Organização intercâmbios e atividades de articulação política de lideranças e jovens
multiplicadores interculturais;
- Acompanhar e apoiar as atividades de campo dos departamentos da Secoya;
- Colaborar na produção de materiais didáticos;
- Apresentar relatórios das atividades de campo;
- Planejar; acompanhar e ministrar oficinas de formação e também registrar e socializar as
atividades desenvolvidas através da elaboração e circulação de relatórios;
- Participar das reuniões de avaliação e planejamento da Secoya;
- Participar de reuniões ligadas ao movimento indígena ou de parceiros representando a
Secoya;
- Participar das capacitações promovidas pela Secoya ou de outras atividades
correlacionadas.

Os interessados devem enviar até o dia 28/01/2017:

1) Curriculum Vitae;

2) Carta de apresentação e motivação para concorrer à vaga;

3) Contatos de pelo menos duas instituições que possam fornecer referências sobre o
candidato.

Enviar para:
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secoya.org@gmail.com

silvio.cavuscens@gmail.com
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