ISA – PROGRAMA VALE DO RIBEIRA – CONTRATA

Prestação de Serviços de Técnico para apoiar o desenvolvimento de
produtos e processos de certificação em comunidades quilombolas, no
Vale do Ribeira/SP.
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.
Programa Vale do Ribeira: tem como unidade de atuação a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira
de Iguape e o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá, localizados no
sudeste do estado de São Paulo e leste do Paraná. Iniciado em 1997, com a elaboração do
Diagnóstico Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, este programa tem
como objetivo auxiliar a elaboração de políticas públicas relativas à gestão dos recursos
naturais e dos direitos de comunidades tradicionais, por meio de trabalhos do monitoramento
socioambiental participativo e interativo, atualização e disponibilização das informações
produzidas, capacitação dos atores locais e apoio ao desenvolvimento de ações e projetos
visando a formação de uma agenda positiva voltada para o desenvolvimento sustentável na
região. Através dos trabalhos realizados no âmbito do Programa Vale do Ribeira, iniciado em
1997, iniciou-se o estreitamento das relações entre o ISA e as comunidades quilombolas da
região. O Instituto Socioambiental vem estabelecendo parcerias com as comunidades
quilombolas do Vale do Ribeira e outras instituições públicas e da sociedade civil com o
objetivo de desenvolver, conjuntamente, ações e iniciativas voltadas ao desenvolvimento
socioeconômico, consolidação de direitos, conservação ambiental e melhoria da qualidade de
vida das famílias das comunidades.
Objeto da Contratação:
Apoiar tecnicamente as ações de desenvolvimento da cadeia de valor dos produtos
quilombolas: Banana chips, arroz, taiada, rapadura, mel, taioba, cará, farinha, produtos das
roças de coivara, dentre outros, atuando em parceria com a Cooperativa dos Agricultores
Quilombolas do Vale do Ribeira – Cooperquivale e agricultores quilombolas, buscando a
sustentabilidade da produção e agregação de valor com as certificações.
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Responsabilidades:
• Contribuir nos processos organizativos para manutenção dos grupos de produção
orgânica junto aos agricultores quilombolas e a Cooperquivale;
• Apoiar a realização de capacitações, reuniões, intercâmbios e diagnósticos produtivos
com os agricultores quilombolas;
• Realizar Assistência técnica e Extensão Rural aos agricultores quilombolas envolvidos
nos processos de reconhecimento da qualidade orgânica e transição agroecológica;
• Contribuir na elaboração de publicações sobre alimentos quilombolas e das
experiências no reconhecimento da qualidade orgânica;
• Apoiar os processos de adequação de espaços de processamento artesanal dos
produtos foco do projeto;
• Realizar assessoria técnica para cadeia produtiva do mel;
• Fomentar a estruturação do Paiol de Sementes Quilombolas.
Critérios de Seleção Qualificações necessárias
• Empresa ou profissionais com formação superior em engenharia florestal, agronomia,
agroecologia ou áreas afins;
• Interesse e disposição para trabalhar diretamente com populações tradicionais
(quilombolas);
• Experiência com organizações comunitárias para reconhecimento da qualidade
orgânica;
• Experiência de comercialização que envolva cooperativas da agricultura familiar e/ou
de povos tradicionais;
• Disponibilidade para residir em Eldorado (SP);
• Disponibilidade para realizar viagens frequentes para territórios quilombolas,
permanecendo em comunidades distantes de núcleos urbanos sem comunicação
regular ou internet;
• Boa organização no trabalho e habilidade para trabalhar com equipes diversas, em
tempos e contextos de povos tradicionais;
• Clareza na comunicação oral e escrita; saber escutar e interpretar os outros,
comunicando-se apropriadamente com diferentes audiências e em contextos
multiculturais;
• Facilidade para relacionamento e trabalho em equipe; disposição para aprender com
os colegas e parceiros;
• Profissional que executará o serviços com Carteira de Habilitação B.
Competências desejáveis para profissionais:
• Experiência com comunidades tradicionais (quilombolas, caiçaras, ribeirinhas);
• Experiência com os produtos quilombolas citados no edital;
• Experiência com atividades de economia solidária e agroecologia;
• Línguas: proficiência em inglês;
• Conhecimento da legislação de povos e comunidades tradicionais, territórios
quilombolas, legislação ambiental e sanitária;
• Disponibilidade para trabalhar por 2 anos nesse projeto;
• Mestrado ou doutorado em áreas pertinentes;
• Domínio no uso de equipamentos e técnicas áudio visuais.
Início das atividades: Março de 2019
Condições: Contratação como assessoria Pessoa Jurídica – Base de trabalho na Sede no
escritório do ISA em Eldorado/SP.
Critérios de Seleção:
•

Experiência profissional do postulante (70%) aliado a compatibilidade entre
preço do serviço proposto e disponibilidade para a contratação (30%).
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Para aplicar, enviar:
1) Portifólio da empresa ou currículo do profissional responsável ;2) Carta de intenções onde
manifeste os motivos que o levam a querer trabalhar no projeto (a carta deve conter
necessariamente proposta Técnico financeiro;
3) Contatos de, pelo menos, dois profissionais que possam fornecer referências sobre a
empresa ou profissional responsável.

A
documentação
solicitada
deverá
ser
enviada
para
o
email assessorquilombola19@socioambiental.org com o assunto: Assessoria para
desenvolvimento de produtos e processos de certificação em comunidades
quilombolas, no Vale do Ribeira/SP.
A documentação deverá ser enviada até o dia 28/02/2019
O ISA entrará em contato até o dia 12/03/2019 apenas com os candidatos selecionados na
primeira fase (apreciação da documentação enviada). Na segunda fase da seleção será
realizada uma entrevista.
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