Contratação de estagiário
Setembro de 2018
O Imazon está selecionando um(a) estagiário(a), com disponibilidade de 04 horas por dia
no turno da tarde, para apoiar o desenvolvimento de pesquisas sobre preços de terras na
regularização fundiária nos estados da Amazônia legal.
Principais atividades a serem desenvolvidas:
1. Coletar e analisar dados de preços de terras cobrados por órgãos estaduais e
federais na regularização fundiária
2. Sistematizar e analisar dados do valor de mercado de terras nos estados da
Amazônia com base no Anualpec
3. Organizar planilhas com informações coletadas e analisadas
4. Solicitar de órgãos fundiários na Amazônia dados necessários para a pesquisa
5. Elaborar gráficos com dados analisados
6. Redigir relatórios sobre as análises;
7. Fazer apresentações internas e ou externas sobre resultados de pesquisas
Perfil esperado
Para essa vaga, procuramos candidatos com o seguinte perfil:
1. Boa capacidade de concentração
2. Conhecimento para elaborar e administrar planilha de dados no Excel
3. Comunicação escrita clara e concisa
4. Boa capacidade de comunicação para interagir com órgãos públicos
pessoalmente, por email e por telefone
5. Habilidade de administrar o tempo e entregar produtos no prazo diante de
múltiplas tarefas e com supervisão mínima
6. Curiosidade e disposição para aprender individualmente sobre gestão fundiária na
Amazônia
Requisitos mínimos:
1. Estar cursando no mínimo o 3º ano do curso de graduação em economia, agronomia,
engenharia ambiental, administração e áreas afins. O curso deve ser reconhecido pelo
Ministério da Educação (ver no site http://emec.mec.gov.br/)
2. Boa comunicação oral e escrita
3. Conhecimentos de informática, especialmente em ferramentas Word e Excel
(organização de planilha de dados)
4. Disposição para aprender noções básicas sobre outras áreas de atuação do Imazon (ver
mais detalhes sobre pesquisas do Imazon em www.imazon.org.br)
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Requisito desejável
1. Conhecimento básico de softwares de SIG (QGis ou ArcGis).
Produtos esperados
Os resultados do trabalho serão publicados em artigos científicos e relatórios similares a
Cardoso, D., Brito, B., Baima, S. & Siqueira, J. 2018. O Estado da Amazônia: Potencial
de Arrecadação Financeira com a Regularização Fundiária no Pará (p. 14). Belém:
Imazon, disponível em https://goo.gl/SYaENA
Remuneração e Benefícios
1. Bolsa estágio R$ 608,07;
2. Vale transporte no valor da meia passagem nos dias de estágio;
3. Vale-refeição no valor de R$ 42,84 por dia de estágio;
4. Seguro de vida em grupo.
Local de estágio:
Sede do Imazon. Belém, Pará.
Vigência do estágio:
Seis meses
Processo de seleção
O candidato deverá enviar até 03/10/2018 seu currículo (com no máximo 02 páginas) e
carta de intenção explicando por que gostaria de estagiar no Imazon (máximo de 200
palavras) para o e-mail estagioregfundiaria@imazon.org.br, com o assunto “Estágio”.
Haverá entrevistas com candidatos selecionados e avaliação de apresentação oral no
Imazon.
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