
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR AMBIENTAL 

ANTECEDENTES 

O Centro de Estudos RIOTERRA é uma OSCIP, criada em 1999 com a missão de defender a identidade 

amazônica, valorizar a cultura e o uso sustentável do meio ambiente e contribuir para uma sociedade 

justa, democrática e participativa. Desenvolvemos projetos voltados para o uso sustentável da floresta 

em Rondônia, tendo como foco a atuação fortemente voltada para questões socioambientais, aliando 

desenvolvimento econômico às atividades de fortalecimento do capital social.  

Nos últimos dezesseis anos, realizamos projetos com indígenas, ribeirinhos, pescadores e agricultores 

familiares, prezando sempre pela participação e valorização do conhecimento tradicional. Atuamos 

como representantes da sociedade civil em mais de uma dezena de espaços coletivos regionais e 

nacionais. Trabalhamos para contribuir com a formação de uma sociedade crítica, consciente de seu 

contexto socioeconômico e ambiental, capaz de propor um modelo de desenvolvimento para região 

amazônica que valorize o conhecimento das populações tradicionais, que alie conservação e 

sustentabilidade. 

1. Objeto da contratação  

Contratação de profissional para atuar na área de Educação, com o objetivo de atender as atividades do 

Centro de Estudos Rioterra. 

2. Número de vagas - 1 (uma) vaga. 

3. Seleção dos candidatos  

Serão valorizadas as experiências profissionais anteriores, especialmente quanto à sua duração, a 

relevância e a pertinência com o objeto da contratação, bem como a formação profissional (nível médio, 

superior e pós-graduação). A classificação dos candidatos será feita mediante análise curricular e 

entrevistas. 

A Rioterra se reserva o direito de não preencher a vaga, se considerar que o(s) candidato(s) não 

atendem aos requisitos exigidos neste Edital 

4. Perfil profissional 

a) Profissional Licenciado na área de Ciências Humanas, preferencialmente com graduação em Ciências 

Sociais, Pedagogia ou Geografia, com habilitação tipo “B” ou superior;  

b) Experiência em planejamento e execução de cursos, oficinas e eventos ligados a práticas de Educação 

Ambiental para públicos diversos (incluem-se aqui trabalhos de mobilização social e preparação logística 

local, tais como: alojamento, refeições e equipamentos de apoio); 

c) Conhecimento da realidade social, política, histórica, produtiva e ambiental da região onde os 

trabalhos serão realizados, que tenha capacidade de refletir e ser propositivo com relação a essas 

questões; 

 



 
 

d) Ótima capacidade de comunicação, organização, negociação e articulação; 

e) Facilidade e pró-atividade para trabalhar em equipe multidisciplinar; 

f) Domínio de redação (português) e capacidade de construir e editar textos (relatórios, artigos, 

apostilas, cartilhas, etc.); 

g) Domínio em digitação, pacote Office e internet; 

h) Disponibilidade para viagens a campo; 

Desejável: 

i) Experiência em trabalho com comunidades rurais na Amazônia; 

j) Especialização em Educação Ambiental, Educação Rural ou Gestão Social; 
 
5. São atribuições/ atividades do Educador Ambiental 

a) Colaborar com a equipe do CES Rioterra em todas as atividades da instituição, assessorando 

tecnicamente na realização das ações previstas nos planos de trabalhos referentes aos projetos 

desenvolvidos, observando prazos e compromissos pré-estabelecidos; 

b) Desenvolver e apoiar atividades de Educação Ambiental, Comunicação Social e Gestão Comunitária 

em Porto Velho, Itapuã do Oeste, Rio Crespo, Cujubim, Machadinho do Oeste, e demais municípios de 

atuação da instituição; 

c) Levantar demandas, propor e executar atividades nos municípios de atuação da instituição, bem 

como, viajar para estes e neles atuar no que for necessário para consecução dos objetivos dos projetos; 

d) Facilitar a articulação entre o CES Rioterra e instituições parceiras (governamentais e não 

governamentais), participando e apoiando as instâncias técnicas, temáticas e de segmentos sociais do 

CES Rioterra em eventos e trabalhos de educação (reuniões, oficinas, conselhos, etc.), na capital ou em 

outros municípios; 

e) Estruturar e organizar processos pedagógicos e métodos de trabalho que sejam pertinentes à 

realidade de cada público de forma a favorecer o trabalho de aprendizagem; 

f) Mobilizar comunidades e parceiros para participação em cursos, oficinas, reuniões, seminários, 

intercâmbios ou quaisquer outros eventos de educação promovidos pela instituição; 

g) Planejar, organizar e executar as atividades de Educação previstas nos projetos (cursos, oficinas, 

intercâmbios, seminários, e quaisquer outros eventos de formação ou sensibilização de comunidades e 

parceiros governamentais e não governamentais); 

h) Apoiar os trabalhos de elaboração de materiais para os instrumentos de comunicação, publicações, e 

estudos desenvolvidos pelo CES Rioterra; 

i) Organizar informações e apresentar relatórios referentes às ações dos projetos de acordo com as 

orientações e solicitações da coordenação geral de projetos; 



 
 

j) Levantar informações relativas à sua área de atuação, com posterior análise crítica e elaboração de 

pareceres e proposições;  

6. Documentos necessários para o processo seletivo 

a) Fotocópia da Cédula de Identidade; 

b) Fotocópia da prova de inscrição no CPF/MF; 

c) Fotocópia da CNH, categoria B; 

e) Fotocópia de um comprovante de endereço datado de no máximo um mês anterior ao dia marcado 

para a apresentação dos documentos elencados neste item; 

f) Fotocópia dos diplomas e títulos de especialidade; 

g) Currículo Vitae; e 

i) Documentos comprobatórios das exigências dos itens 3 e 4. 

7. Forma de contratação 

A pessoa selecionada será contratada como CELETISTA, com carga horária semanal de 44 

horas. 

8. Salário 

A combinar. 

9. Processo de seleção e prazos 

Recebimento de currículos até  17 de Outubro de 2015. 

O currículo deverá ser enviado através do seguinte e-mail: administrativo@rioterra.org.br 

OBS: Somente serão considerados os currículos enviados para este endereço eletrônico. 

 

Porto Velho/RO, 13 de outubro de 2015. 

 

Fabiana B. Gomes 

Presidente do Centro de Estudos Rioterra 


