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 CONTRATAÇÃO CONSULTORIA EM : ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE 

CONSULTA – BOA VISTA/RR 
 
 

 

O Instituto Socioambiental (ISA)  é uma organização da sociedade civil 
brasileira, sem fins lucrativos, fundada em 1994, para propor soluções de forma integrada 
a questões sociais e ambientais com foco central na defesa de bens e direitos sociais, 
coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos 
humanos e dos povos.  

Em 2018 o Instituto Socioambiental (ISA) realizou um “Diagnóstico sobre a 
cadeia produtiva da soja em Roraima” que analisou como a soja tem impactado no uso da 
terra e reconfigurado a economia do estado. O diagnóstico foi construído por meio de 
entrevistas com atores chaves, participações de eventos, visitas em propriedades 
produtoras de sojas e também em terras indígenas próximas aos cultivos.  

Ao visitar as comunidades Truaru da Cabeceira e Jabuti o diagnóstico 
tangenciou, por meio de entrevistas com lideranças, os impactos socioambientais da 
monocultura de soja nas Terras Indígenas (TIs) em “ilha” no lavrado roraimense. Assim, 
com intuito de aprofundar o entendimento desses impactos, o ISA, em conjunto com o 
Conselho Indígena de Roraima (CIR) pretende produzir, de forma participativa, o 
monitoramento em sete comunidades indígenas dispersas em quatro TIs em “ilha” em 
Roraima. 

 
Produtos Esperados 

1) Desenho de formulários de pesquisa para coletar dados nas terras indígenas;  

2) coordenação de equipe de pesquisadores indígenas ligados ao Conselho Indígena de 
Roraima; 

3) produção de análises a partir dos dados coletados;  

4) apresentação dos dados em reunião com comunidades;  

5) produção de relatório final 

 

Requisitos: 

• Profissionais com Graduação ou Pós-Graduação em Ciências Sociais, 
Biológicas ou áreas afins; 

• Experiência de trabalho ou pesquisa com comunidades indígenas em 
Roraima; 

• Experiência com o aplicativo de pesquisa ODK. 
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Critérios de Seleção:  

• Experiência de trabalho com comunidades indígenas em Roraima. 

Período das atividades : sugestão de 1 mês (entre novembro e dezembro de 2019). 

Condições : Contrato de prestação de serviço para Pessoa Física ou Jurídica 

 

Para aplicar, enviar: 

• Currículo (máximo de 2 páginas) 
• Proposta financeira 

 

A documentação solicitada deverá ser enviada para o e-mail: 

moreno@socioambiental.org com o assunto: Diagnóstica Soja em Roraima  

 

A documentação deverá ser enviada até o dia 17/11/2 019. 

O ISA entrará em contato até o dia 18/11/2019 apenas com as pessoas selecionadas, 
com base nos critérios de seleção.  

 


