
Edital de Contratação para vaga de Trainee

Belém, 06 de dezembro de 2022

Sobre o Imazon
O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) é uma instituição brasileira
de pesquisa cuja missão é promover conservação e desenvolvimento sustentável na
Amazônia. Trabalha baseado em três pilares: rigor técnico científico, abordagem empírica
e busca de soluções. O Imazon preconiza um modelo de desenvolvimento sustentável
para a Amazônia de baixo carbono, que possa gerar renda e empregos e que conserve os
recursos naturais.
Na área de desenvolvimento territorial sustentável, o Imazon fez notáveis contribuições.
Por exemplo, em 2006, o instituto realizou estudos técnicos e processo de consultas
públicas que resultaram na criação de 25 milhões de hectares de Unidades de
Conservação na Amazônia, dos quais 12,8 milhões de hectares foram no Norte do Pará.
Em 2008, o Imazon foi uma das instituições chaves na elaboração e implementação do
Programa Municípios Verdes (PMV), em Paragominas (Pará). Essa iniciativa resultou em
uma drástica redução do desmatamento e no aumento expressivo do Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e tornou Paragominas referência nacional. Em 2011, o instituto apoiou o
Governo do Pará para replicar o modelo de Paragominas para dezenas de municípios no
Estado. Em 2014, o Imazon liderou a elaboração do Índice de Progresso Social (IPS) para
os 772 municípios da Amazônia brasileira, o primeiro relatório do IPS em escala
subnacional no mundo. Em 2015, o Imazon contribuiu para a elaboração e
implementação do Programa Territórios Sustentáveis em um território superior a 120 mil
quilômetros quadrados.

Sobre o Norte do Pará
O Imazon acumula experiência há 17 anos nas Áreas Protegidas do Norte do Pará. Em
2006, o Instituto contribuiu de forma decisiva para a criação de 12,8 milhões de hectares
de Unidades de Conservação Estaduais, sendo responsável pelos estudos técnicos,
consultas públicas, formação dos conselhos consultivos e elaboração dos planos de
manejo das Florestas Estaduais e parte dos estudos das unidades de proteção integral.
Nos últimos anos, o Imazon aumentou sua participação na implementação dos planos de
manejo das Florestas Estaduais, promovendo o ordenamento do território (concessão de
direito real de uso); a educação ambiental (jovens protagonistas e o Programa de
Educação Ambiental e Comunicação das Unidades de Conservação Estaduais da Calha
Norte); cadeias produtivas (Plano de Uso Público de Faro, Plano Municipal de Turismo de
Oriximiná e Plano de Negócios para a castanha-do-pará); a gestão compartilhada com as
comunidades (Programa de Agentes Ambientais Comunitários) e a gestão integrada do
território (mosaicos e o Seminário Área Protegidas do Escudo das Guianas).
Adicionalmente, firmou parceria com a Mineração Rio do Norte, no Programa Territórios
Sustentáveis, para promover um modelo de gestão municipal integrada e democrática,
fomentando o desenvolvimento territorial de interesse público, inclusivo e sustentável,
através do fortalecimento das instituições públicas, da construção de alternativas
econômicas e da ampliação da participação social, considerando a preservação das



culturas tradicionais e a conservação ambiental nos municípios de influência da empresa
(Terra Santa, Oriximiná e Faro), pelo período de 15 anos.

1. INFORMAÇÕES GERAIS PARA A CANDIDATURA

Vaga: Será selecionada uma pessoa

Formação: Graduação em Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Agronomia,
Biologia ou áreas afins.

Requisito: Recém-formado ou graduado há no máximo dois anos.

Competências

✔ Autogestão; 
✔ Pro atividade;
✔ Capacidade para cumprir prazos; 
✔ Capacidade de trabalhar de forma colaborativa;
✔ Respeito à diversidade;
✔ Capacidade de gerenciar tarefas sobre temas diversos;
✔ Alta capacidade de escrita e comunicação em português;
✔ Empatia;

Diferenciais

✔ Ser natural de um dos municípios do Norte do Pará (Faro, Terra Santa, Juruti,
Oriximiná, Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, Prainha ou Almeirim);
Santarém, Mojuí dos Campos ou Belterra.
 

Atividades Previstas

A pessoa a ser admitida executará as seguintes atividades:
✔ Apoio a atividades de projetos de pesquisa sob orientação de seu

coordenador, auxiliando na coleta, sistematização e/ou análise de dados, na
redação de textos técnicos e científicos e na apresentação de resultados em
eventos internos ou externos compatíveis com seu cargo, formação e
experiência;

✔ Apoio a atividades de desenvolvimento planejadas por seu coordenador como
cursos, workshops, seminários, visitas técnicas a campo.



Período da Contratação: Doze (12) meses

Local de Execução das Atividades: A pessoa selecionada deve residir em
Santarém/PA, onde exercerá as suas atividades de escritório. Além disso, viagens de
campo frequentes para os municípios e comunidades localizados no Norte do Pará.

Carga Horária: 40 horas semanais.

Forma de contrato: CLT

Salário base: compatível com o cargo

Benefícios: vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico e
seguro de vida em grupo.

2. ETAPAS E CALENDÁRIO DE SELEÇÃO

1ª Etapa - Análise de perfil, currículo e carta de apresentação
As pessoas interessadas poderão inscrever- se até 15 de janeiro de 2023 às 23h59m,
por meio de envio do (1) currículo vitae (no máximo duas páginas) e (2) uma carta de
apresentação (apenas uma página) sobre sua trajetória acadêmica, profissional e os
motivos para sua candidatura à vaga, para o e-mail
pesquisa_assistente@imazon.org.br, com o ASSUNTO candidato_trainee.
E-mails sem o assunto nomeados corretamente não serão considerados.

2ª Etapa - Entrevista Técnica
As pessoas selecionadas na 2 Etapa receberão um e-mail do Imazon até o dia 20 de
janeiro de 2023, informando a data e o horário para a entrevista com o comitê de
seleção. As entrevistas serão realizadas em formato remoto, com duração de 30
minutos.

3ª Etapa - Entrevista psicológica
As pessoas selecionadas na 1 Etapa receberão um email do Imazon até o dia 30 de
janeiro de 2023, informando a data e o horário para a 2 Etapa, que consiste em
entrevista psicológica.  As entrevistas serão realizadas em formato remoto.

O resultado da seleção será informado à pessoa selecionada até dia 10 de fevereiro
de 2023.

O início do contrato está previsto para fevereiro de 2023.

Em caso de dúvidas, escrever para o email: pesquisa_assistente@imazon.org.br

mailto:pesquisa_assistente@imazon.org.br


3. POLÍTICAS AFIRMATIVAS

No Imazon, entendemos a importância em ampliar a diversidade na instituição, por isso
estimulamos a candidatura de mulheres, pessoas pretas e indígenas. Também
incentivamos a candidatura de pessoas LGBTQIA+.


