
 
 

PROCESSO SELETIVO 2019 – PROJETO ENERGIAS RENOVÁVEIS  

Realização: Centro de Estudos Rioterra 

 

Porto Velho, 27 de fevereiro de 2019.  

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 e Porto 

Velho no estado de Rondônia. 

 

Cargo Município de lotação: Remuneração * 

1 vaga: Educador(a) Social 

(Nível Superior completo, Pós-

graduação). 

Porto Velho, Itapuã do Oeste ou 

Cujubim. 

Até R$ 2.976,75 

 

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

enquadramento funcional e avaliação curricular. 

 

2 - PERFIL PROFISSIONAL: 

a) No mínimo Superior Completo em Ciências Humanas, Ciências Sociais, Pedagogia ou Geografia; 

b) Especialização em Educação Ambiental, Educação Rural ou Gestão Social; 

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

educação ambiental para públicos diversos, mobilização social e preparação logística local: 

alojamento, refeições e equipamentos de apoio; 

d) Experiencia em trabalho com comunidades rurais na Amazônia; 

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

trabalhos serão realizados; 

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

apostilas, cartilhas etc.); 

g) Prática em elaboração de relatórios financeiros e planilhas gerenciais; 

h) Facilidade e proatividade para trabalhar em equipe multidisciplinar;   

i) Disponibilidade para viagens ou mudança; 

j) Manuseio e conhecimentos em Excel, Word e PowerPoint e Internet; 

k) Habilitação categoria AB; 

 

3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO: 

 

Fotocópias:  

✓ Cópia da CNH; 

✓ Comprovante de titulação e experiência; 

✓ Currículo Profissional; 

 

 

4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

 

Os documentos constantes no item 3, deste Termo de Referência, deverão ser remetidos através do e-mail:  

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 07/03/2019. 

 

 

5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

1- Recebimento currículos 

2- Análise curricular  

3- Entrevista  

4- Contratação 

 

 

 

mailto:administrativo@rioterra.org.br

