
PROCESSO SELETIVO 2018 – PREENCHIMENTO VAGAS

Ref.: Projeto “Plantar” – Contrato BNDES nº 17.2.0731.1

Realização: Centro de Estudos Rioterra

Porto Velho, 13 de abril de 2018. 

1 -OBJETIVO:

Contratação de profissional, sob o regime celetista, 44 horas semanais.
Área de atuação e abrangência dos trabalhos: Municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Machadinho 
do Oeste, Ariquemes, Jaru, Outro Preto, Castanheiras, Ji-Paraná, Presidente Medici, Novo Horizonte do Oeste e 
Rolim de Moura, no estado de Rondônia

Cargo Município de lotação: Remuneração *
1 vaga: Engenheiro (agrônomo ou 
florestal)

Itapuã do Oeste/RO Até R$ 4.500,00

*Remuneração: valor compreende o salário base, gratificação, adicionais e outros proventos a serem avaliados.

2 - PERFIL PROFISSIONAL:
a) Formação em Engenharia agronômica ou florestal;
b) Experiência comprovada de pelo menos 02 anos em: 
b.1 -  recuperação de áreas degradadas. 
b.2 -  produção de mudas.  
b.3-  planejamento,  gestão  e  provisão  de  equipes,  implantação  de  canteiros  e  irrigação,  insumos,  produção, 
equipamentos e logística;  
c) Experiência em técnicas de monitoramento, medição produtiva e produção de relatórios gerenciais;  
d)  Experiência  em  trabalhos  de  campo  com  agricultores,  principalmente  voltados  a  práticas  sustentáveis, 
extensão rural e atividades produtivas;  
e) Conhecimento em geoprocessamento, sensoriamento remoto, cartografia
f) Disponibilidade para viagens;
g) Preferencialmente CNH A e B;
h) possuir CREA regularizado;
i) Experiência com atividades formativas;
j) Conhecimento pacote office e elaboração de relatórios gerenciais;

3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO:

Currículo Profissional
Comprovante de experiência 
Cópia da CNH

4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Os documentos constantes  no item 3,  deste  Termo de Referência,  deverão  ser  remetidos  através  do email : 
administrativo@rioterra.org.br  ,    com identificação no campo “assunto” do e-mail, o nome da vaga (cargo) 
conforme identificado no item 1 deste documento. O prazo para envio será até o dia 20/04/2018.

5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO:
1- Recebimento currículos   – através do formulário, recebimento até 20/04/2018
2- Análise curricular    - fase de pré seleção dos currículos encaminhados. Os candidatos selecionados nesta 

fase receberão e-mail de confirmação com data, local e horário para fase de entrevista presencial. Os 
locais para entrevista serão: Porto Velho (sede da CES Rioterra), Ji-Paraná ( Sede da FETAGRO) e 
Rolim de Moura (Viveiro Ecoporé)

3- Entrevista –   fase de entrevista presencial com os candidatos pré selecionados na fase “2”.
4- Contratação   – fase de entrega de documentos, exames e assinatura de contratos.

mailto:administrativo@rioterra.org.br


PROCESSO SELETIVO 2018 – PREENCHIMENTO VAGAS

Ref.: Projeto “Plantar” – Contrato BNDES nº 17.2.0731.1

Realização: Centro de Estudos Rioterra

Porto Velho, 13 de abril de 2018. 

1 -OBJETIVO:

Contratação de profissional, sob o regime celetista, 44 horas semanais.
Área de atuação e abrangência dos trabalhos: Municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Machadinho 
do Oeste, Ariquemes, Jaru, Outro Preto, Castanheiras, Ji-Paraná, Presidente Medici, Novo Horizonte do Oeste e 
Rolim de Moura, no estado de Rondônia

Cargo Município de lotação: Remuneração *
1  vaga:  Supervisor  de  Logística 
(ensino médio, técnico ou superior)

Porto Velho/RO Até R$ 3.200,00

*Remuneração: valor compreende o salário base, gratificação, adicionais e outros proventos a serem avaliados.

2 - PERFIL PROFISSIONAL:
a)  Preferencialmente com formação superior;
b) Experiência comprovada de pelo menos 02 anos na função de Encarregado, Supervisor ou Coordenador de 
Logística;
c) Habilidade com Equipe;  
d) Conhecimento técnico em manutenção de máquinas, equipamentos e veículos;
e) Conhecimento em processos de compras, aquisições, cotações e estoque
f) disponibilidade para viagens;
g)  Preferencialmente CNH categoria D;
h) Conhecimento em pacote office;
i) Desenvolvimento de relatórios;
j) Experiência em controle e monitoramento de frotas;

3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO:

Currículo Profissional
Comprovante de experiência 
Cópia da CNH

4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Os documentos constantes  no item 3,  deste  Termo de Referência,  deverão  ser  remetidos  através  do email : 
administrativo@rioterra.org.br  ,    com identificação no campo “assunto” do e-mail, o nome da vaga (cargo) 
conforme identificado no item 1 deste documento. O prazo para envio será até o dia 20/04/2018.

5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO:
1- Recebimento currículos   – através do formulário, recebimento até 20/04/2018
2- Análise curricular    - fase de pré seleção dos currículos encaminhados. Os candidatos selecionados nesta 

fase receberão e-mail de confirmação com data, local e horário para fase de entrevista presencial. Os 
locais para entrevista serão: Porto Velho (sede da CES Rioterra), Ji-Paraná ( Sede da FETAGRO) e 
Rolim de Moura (Viveiro Ecoporé)

3- Entrevista –   fase de entrevista presencial com os candidatos pré selecionados na fase “2”.
4- Contratação   – fase de entrega de documentos, exames e assinatura de contratos.

mailto:administrativo@rioterra.org.br


PROCESSO SELETIVO 2018 – PREENCHIMENTO VAGAS

Ref.: Projeto “Plantar” – Contrato BNDES nº 17.2.0731.1

Realização: Centro de Estudos Rioterra

Porto Velho, 13 de abril de 2018. 

1 -OBJETIVO:

Contratação de profissional, sob o regime celetista, 44 horas semanais.
Área de atuação e abrangência dos trabalhos: Municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Machadinho 
do Oeste, Ariquemes, Jaru, Outro Preto, Castanheiras, Ji-Paraná, Presidente Medici, Novo Horizonte do Oeste e 
Rolim de Moura, no estado de Rondônia

Cargo Município de lotação: Remuneração *
1  vaga:  Auxiliar  Serviços 
Gerais (ensino médio completo)

Porto Velho/RO R$ 1.100,00

*Remuneração: valor compreende o salário base, gratificação, adicionais e outros proventos.

2 - PERFIL PROFISSIONAL:
a)  Ensino Médio Completo;
b) Experiência comprovada de pelo menos 02 anos em pelo menos 01(uma das unções: telefonista, auxiliar de 
serviços gerais ou secretária
c) Habilidade com Equipe;  
d) Disponibilidade para viagens;
e) Manuseio e conhecimentos básicos de informática e internet;
f) Proatividade;
g) Organização e Manutenção de espaços;

3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO:

Currículo Profissional
Comprovante de experiência 

4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Os documentos constantes  no item 3,  deste  Termo de Referência,  deverão  ser  remetidos  através  do email : 
administrativo@rioterra.org.br  ,    com identificação no campo “assunto” do e-mail, o nome da vaga (cargo) 
conforme identificado no item 1 deste documento. O prazo para envio será até o dia 20/04/2018.

5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO:
1- Recebimento currículos   – através do formulário, recebimento até 20/04/2018
2- Análise curricular    - fase de pré seleção dos currículos encaminhados. Os candidatos selecionados nesta 

fase receberão e-mail de confirmação com data, local e horário para fase de entrevista presencial. Os 
locais para entrevista serão: Porto Velho (sede da CES Rioterra), Ji-Paraná ( Sede da FETAGRO) e 
Rolim de Moura (Viveiro Ecoporé)

3- Entrevista –   fase de entrevista presencial com os candidatos pré selecionados na fase “2”.
4- Contratação   – fase de entrega de documentos, exames e assinatura de contratos.

mailto:administrativo@rioterra.org.br


PROCESSO SELETIVO 2018 – PREENCHIMENTO VAGAS

Ref.: Projeto “Plantar” – Contrato BNDES nº 17.2.0731.1

Realização: Centro de Estudos Rioterra

Porto Velho, 13 de abril de 2018. 

1 -OBJETIVO:

Contratação de profissional, sob o regime celetista, 44 horas semanais.
Área  de  atuação  e  abrangência  e  dos  trabalhos:  Municípios  de  Itapuã  do  Oeste,  Cujubim,  Rio  Crespo, 
Machadinho  do  Oeste,  Ariquemes,  Jaru,  Outro  Preto,  Castanheiras,  Ji-Paraná,  Presidente  Medici,  Novo 
Horizonte do Oeste e Rolim de Moura, no estado de Rondônia

Cargo Municípios de lotação: Remuneração *
10  vagas:  Extensionistas 
Rurais (ensino  técnico  ou 
superior em áreas afins)

Itapuã  do  Oeste,  Cujubim,  Rio  Crespo, 
Machadinho  do  Oeste,  Ariquemes,  Jaru,  Outro 
Preto, Castanheiras, Ji-Paraná, Presidente Medici, 
Novo Horizonte do Oeste e Rolim de Moura

Até R$ 2.200,00

*Remuneração: valor compreende o salário base, gratificação, adicionais e outros proventos a serem avaliados.

2 - PERFIL PROFISSIONAL:
a)  Formação (técnico ou superior) em Ciências Agrárias ou  Florestal e afins. 
b)  Preferencialmente  experiência  como agente  de  desenvolvimento  na  área  de  extensão  rural  e  assistência 
técnica;  
c) Experiência com associativismo/cooperativismo e organização social de famílias da área rural;;  
d) Experiência com trabalhos com práticas agroecológicas; 
e)  Experiência  em  desenvolvimento  trabalhos  de  apoio  e  fortalecimento  de  cadeias  produtivas  e  acesso  a 
mercado;
f) Disponibilidade para viagens e mudança;
g) Possuir habitação AB; 
h) Domínio em pacote office e internet;
i) Desenvolvimento de relatórios;
j)  Ser  comunicativo,  ter  boa relação  em trabalhos de equipe,  conhecer  a  região  de alocação  para  trabalho.  
Habilidade  para  planejamento  participativo,  ser  proativo,  capacidade  de  análise  e  síntese,  capacidade  de 
liderança, ser animador, articulador, conciliador e incentivador, transmitir segurança e firmeza, trabalhar com as 
oportunidades e recursos disponíveis, explorar potenciais locais e utilizar recursos disponíveis de forma positiva.

3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO:
Currículo Profissional
Comprovante de experiência 
Cópia da CNH

4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Os documentos constantes  no item 3,  deste  Termo de Referência,  deverão  ser  remetidos  através  do email : 
administrativo@rioterra.org.br  ,    com identificação no campo “assunto” do e-mail, o nome da vaga (cargo) 
conforme identificado no item 1 deste documento. O prazo para envio será até o dia 20/04/2018.

5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO:
1- Recebimento currículos   – através do formulário, recebimento até 20/04/2018
2- Análise curricular    - fase de pré seleção dos currículos encaminhados. Os candidatos selecionados nesta 

fase receberão e-mail de confirmação com data, local e horário para fase de entrevista presencial. Os 
locais para entrevista serão: Porto Velho (sede da CES Rioterra), Ji-Paraná ( Sede da FETAGRO) e 
Rolim de Moura (Viveiro Ecoporé)

3- Entrevista –   fase de entrevista presencial com os candidatos pré selecionados na fase “2”.
4- Contratação   – fase de entrega de documentos, exames e assinatura de contratos.

mailto:administrativo@rioterra.org.br


PROCESSO SELETIVO 2018 – PREENCHIMENTO VAGAS

Ref.: Projeto “Plantar” – Contrato BNDES nº 17.2.0731.1

Realização: Centro de Estudos Rioterra

Porto Velho, 13 de abril de 2018. 

1 -OBJETIVO:

Contratação de profissional, sob o regime celetista, 44 horas semanais.
Área de atuação e abrangência dos trabalhos: Municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Machadinho 
do Oeste, Ariquemes, Jaru, Outro Preto, Castanheiras, Ji-Paraná, Presidente Medici, Novo Horizonte do Oeste e 
Rolim de Moura, no estado de Rondônia

Cargo Município de lotação: Remuneração *
02  vagas: Educadores  (ensino 
superior completo)

Porto Velho Até R$ 3.200,00

*Remuneração: valor compreende o salário base, gratificação, adicionais e outros proventos a serem avaliados.

2 - PERFIL PROFISSIONAL:
a)  Nível superior com formação em biologia, agronomia ou áreas afins;
b) Experiência comprovada (3 anos) em aplicação de métodos participativos e formativos junto a populações 
tradicionais na Amazônia, sendo desejável conhecimento sobre os atores da agricultura familiar;
c) Experiência em elaboração de textos técnicos (relatórios e artigos);
d) Experiência em trabalhos com equipes multidisciplinares (3 anos);
e) Desejável conhecimento em Gestão Social e Agroecologia;
f) Disponibilidade para viagens e mudança;
g)  Preferencialmente CNH categoria B;
h) Domínio pacote office e internet;
i) Desejável Conhecimento sobre a legislação ambiental vigente;

3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO:

Currículo Profissional
Comprovante de experiência 
Cópia da CNH

4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Os documentos constantes  no item 3,  deste  Termo de Referência,  deverão  ser  remetidos  através  do email : 
administrativo@rioterra.org.br  ,    com identificação no campo “assunto” do e-mail, o nome da vaga (cargo) 
conforme identificado no item 1 deste documento. O prazo para envio será até o dia 20/04/2018.

5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO:
1- Recebimento currículos   – através do formulário, recebimento até 20/04/2018
2- Análise curricular    - fase de pré seleção dos currículos encaminhados. Os candidatos selecionados nesta 

fase receberão e-mail de confirmação com data, local e horário para fase de entrevista presencial. Os 
locais para entrevista serão: Porto Velho (sede da CES Rioterra), Ji-Paraná ( Sede da FETAGRO) e 
Rolim de Moura (Viveiro Ecoporé)

3- Entrevista –   fase de entrevista presencial com os candidatos pré selecionados na fase “2”.
4- Contratação   – fase de entrega de documentos, exames e assinatura de contratos.

mailto:administrativo@rioterra.org.br


PROCESSO SELETIVO 2018 – PREENCHIMENTO VAGAS

Ref.: Projeto “Plantar” – Contrato BNDES nº 17.2.0731.1

Realização: Centro de Estudos Rioterra

Porto Velho, 13 de abril de 2018. 

1 -OBJETIVO:

Contratação de profissional, sob o regime celetista, 44 horas semanais.
Área de atuação e abrangência dos trabalhos: Municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Machadinho 
do Oeste, Ariquemes, Jaru, Outro Preto, Castanheiras, Ji-Paraná, Presidente Medici, Novo Horizonte do Oeste e 
Rolim de Moura, no estado de Rondônia

Cargo Município de lotação: Remuneração *
01  vaga: Técnico  em  Tecnologia  de 
Informação (TI) (ensino superior completo)

Porto Velho Até R$ 2.200,00

*Remuneração: valor compreende o salário base, gratificação, adicionais e outros proventos a serem avaliados.

2 - PERFIL PROFISSIONAL:
a)  Nível superior  na área de ciências da computação e cursos da área de tecnologia, preferencialmente com 
graduação  em  Ciência  da  Computação,  Computação  Científica,  Análise  de  Sistemas  e  Engenharia  de 
Computação;
b) Conhecimento e experiências em: - linguagem de programação e análise de requisitos, modelos, diagramas,  
UML, metodologias de desenvolvimento ágil, métricas e estimativas de software; - banco de dados relacionais e 
não relacionais -  Projeto e modelagem e administração de bancos,  SQL, PostgreSQL e MySQL; - redes de 
Computadores - Sistemas distribuídos, cabeamento estruturado, wireless, segurança de redes, firewall, serviços  
de  rede,  DATA Storage  (Backup,  administração  e  configuração  RAID) e  SMB (SAMBA file  share),  VPN 
(Virtual Private Network); - sistemas operacionais: Windows, Linux, administração e configuração de grupos, 
usuários, direitos de acesso, domínios, relações entre os componentes
c)  Desejável  conhecimento  em:  Softwares  de  geotecnologias  –  (ArcGis,  ENVI,  QuantumGis,  SPRING, 
TerraView);
d) Ótima capacidade de organização e comunicação; 
e) Facilidade e proatividade para trabalhar em equipe multidisciplinar; 
f) Disponibilidade para viagens;
g) Preferencialmente CNH categoria B;

3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO:

Currículo Profissional
Comprovante de experiência 
Cópia da CNH

4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Os documentos constantes  no item 3,  deste  Termo de Referência,  deverão  ser  remetidos  através  do email : 
administrativo@rioterra.org.br  ,    com identificação no campo “assunto” do e-mail, o nome da vaga (cargo) 
conforme identificado no item 1 deste documento. O prazo para envio será até o dia 20/04/2018.

5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO:
1- Recebimento currículos   – através do formulário, recebimento até 20/04/2018
2- Análise curricular    - fase de pré seleção dos currículos encaminhados. Os candidatos selecionados nesta 

fase receberão e-mail de confirmação com data, local e horário para fase de entrevista presencial. Os 
locais para entrevista serão: Porto Velho (sede da CES Rioterra), Ji-Paraná ( Sede da FETAGRO) e 
Rolim de Moura (Viveiro Ecoporé)

3- Entrevista –   fase de entrevista presencial com os candidatos pré selecionados na fase “2”.
4- Contratação   – fase de entrega de documentos, exames e assinatura de contratos.

mailto:administrativo@rioterra.org.br


PROCESSO SELETIVO 2018 – PREENCHIMENTO VAGAS

Ref.: Projeto “Plantar” – Contrato BNDES nº 17.2.0731.1

Realização: Centro de Estudos Rioterra

Porto Velho, 13 de abril de 2018. 
1 -OBJETIVO:

Contratação de profissional, sob o regime celetista, 44 horas semanais.
Área de atuação e abrangência dos trabalhos: Municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Machadinho 
do Oeste, Ariquemes, Jaru, Outro Preto, Castanheiras, Ji-Paraná, Presidente Medici, Novo Horizonte do Oeste e 
Rolim de Moura, no estado de Rondônia

Cargo Município de lotação: Remuneração *
01  vaga:  Agente   Dinamização 
econômica (ensino superior em áreas afins)

Preferencialmente Porto 
Velho ou Ji-Paraná

Até R$ 3.000,00

*Remuneração: valor compreende o salário base, gratificação, adicionais e outros proventos a serem avaliados.

2 - PERFIL PROFISSIONAL:
a)Nível superior com formação em áreas afins;
b)  Experiência  mínima  de  03(três)  anos  em  trabalhos  com  cadeias  produtivas  da  agricultura  familiar: 
diagnóstico, levantamento de cadeias existentes e potencialidades, mapeamento dos elos da cadeia: fornecedores 
de insumos, sistema de produção (inclusive extrativista), organização da produção (cooperativas, associações, 
intermediários, agroindústrias), mercado existente e potencialidades (local, nacional, institucional);
c) Facilidade em moderação, métodos participativos e formativos, sendo desejável conhecimento sobre os atores 
da agricultura familiar;
d) Boa articulação com entidades do setor produtivo, tanto do poder público, quanto sociedade civil;
e) Conhecimento sobre aspectos organizacionais de comercialização (cooperativas, agencias de comercialização 
e outros) com fundamentos na economia solidária;
f) Experiência em elaboração de textos técnicos (relatórios e artigos);
g) Experiência em trabalhos com equipes multidisciplinares (3 anos);
h) Disponibilidade para viagens;
i)  Preferencialmente CNH categoria A e/ou B;
j) Domínio pacote office e internet;

3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO:

Currículo Profissional
Comprovante de experiência 
Cópia da CNH

4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Os documentos constantes  no item 3,  deste  Termo de Referência,  deverão  ser  remetidos  através  do email : 
administrativo@rioterra.org.br   e (email da instituição parceira para as vagas dentro da área de atuação),   
com identificação no campo “assunto” do e-mail, o nome da vaga (cargo) conforme identificado no item 1 deste  
documento. O prazo para envio será até o dia 20/04/2018.

5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO:
1- Recebimento currículos   – através do formulário, recebimento até 20/04/2018
2- Análise curricular    - fase de pré seleção dos currículos encaminhados. Os candidatos selecionados nesta 

fase receberão e-mail de confirmação com data, local e horário para fase de entrevista presencial. Os 
locais para entrevista serão: Porto Velho (sede da CES Rioterra), Ji-Paraná ( Sede da FETAGRO) e 
Rolim de Moura (Viveiro Ecoporé)

3- Entrevista –   fase de entrevista presencial com os candidatos pré selecionados na fase “2”.
4- Contratação   – fase de entrega de documentos, exames e assinatura de contratos.

mailto:administrativo@rioterra.org.br

