
 

EDITAL DE SELEÇÃO 01/2019 
Seleção para Técnico (a) de Nível Médio 

 
O Instituto Floresta Tropical (IFT) é uma instituição sem fins lucrativos, com qualificação de 
OSCIP, cujo objetivo primordial é a promoção das boas práticas de manejo florestal na Amazônia, 
na premissa de que tais ações contribuem para a conservação dos recursos naturais e para a 
melhoria da qualidade de vida da população. Maiores detalhes sobre as atividades do IFT podem 
ser vistos em www.ift.org.br. Na prática, o IFT tem se firmado na Amazônia como um centro de 
excelência em manejo florestal através de capacitação e treinamento, extensão e sensibilização 
em manejo florestal, pesquisa aplicada e estudos estratégicos do setor florestal. 

No âmbito do Programa Florestas Comunitárias, o IFT tem desenvolvido projetos em unidades 
de conservação de uso sustentável com o apoio do Fundo Amazônia, projeto Florestas 
Comunitárias, convênio assinado em 06.07.2017. Tendo como objetivo apoiar a implementação 
modelos de manejo florestal comunitário para uso e comercialização de madeira e açaí, de modo 
a fortalecer a organização social, gerar renda e contribuir para a redução do desmatamento em 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável no arquipélago do Marajó no estado do Pará.  

No âmbito do Projeto Florestas Comunitárias o trabalho está sendo desenvolvido em três 
Unidades de Conservação federais que se enquadram na modalidade de reservas extrativistas 
(RESEX). Sendo elas a RESEX Mapuá, situada no município de Breves; RESEX Arióca-Pruanã, 
situada no município de Oeiras e a RESEX Terra Grande Pracuúba que sua área abrange dois 
municípios São Sebastião da Boa Vista e Curralinho, todas no território do Marajó.  

Para contribuir com a conservação ambiental e com o bem viver dessas populações tradicionais 
o projeto pretende fortalecer duas cadeias produtivas a Cadeia do Açaí, tendo em vista que nas 
três unidades de conservação o extrativismo do açaí (Euterpe oleracea, Mart.) é uma das 
principais fontes de recurso financeiro e alimentar paras as famílias, devido à grande 
disponibilidade da espécie, facilidade de escoamento e mercado.   

A outra cadeia prioritária é a cadeia produtiva da madeira, tendo em vista a luta histórica dessas 
populações pelo acesso aos recursos florestais, tendo o licenciamento das atividades florestais 
como tabu para realização da atividade. No caso do projeto a cadeia produtiva da madeira será 
trabalhada com foco no plano de manejo florestal de uso múltiplo prevendo assim a conservação 
das espécies de uso tradicional para o extrativismo (óleos, resinas, frutos, sementes, casca, etc.) 
garantindo a promoção da cultura tradicional local.   

Com o foco de fortalecimento dessas duas cadeias produtivas o IFT pretende contratar 03 (três) 
técnicos nível médio para realizar a assessoria técnica local no desenvolvimento dessas duas 
cadeias produtivas. Cada técnico local irá atender uma Unidade de Conservação, RESEX Mapuá, 
no município de Breves, RESEX Terra Grande Pracuúba no município de São Sebastião da Boa 
Vista e Curralinho e RESEX Arióca Puanã no município de Oeiras do Pará e Curralinho.    

Função a ser exercida: Técnico/a de Nível Médio I  

Atribuições e responsabilidades principais: 

 Apoio técnico nas ações do programa florestas comunitárias do IFT no âmbito do 
fortalecimento e na valorização dos produtos agroextrativistas com o foco na cadeia 
produtiva do açaí e da madeira;  

 Desenvolver ações voltadas para a formação de lideranças, organização da produção e 
acesso aos mercados (institucionais e privados); 
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 Realizar o acompanhamento das atividades produtivas e de assessoria 
técnica a produtores e produtoras agroextrativistas destes territórios; 

 Realizar trabalhos voltados ao manejo florestal madeireiros tais como: a) Atividades Pré-
exploratórias (delimitação de Unidade de Trabalho UT, Inventario florestal, 
processamento de dados, mapeamentos, planejamento de infraestruturas), b) Atividades 
exploratórias (Corte direcional, planejamento de Araste e Araste, cubagem de toras, 
cadeia de custodia), c) Atividades pós exploratórias (manutenção das infra estruturas 
florestais, monitoramento da floresta e da exploração, Plantios de enriquecimentos e 
proteção florestal).  

 Ter noção de cartografia para construção de mapas participativos, temáticos e logísticos;  
 Ter conhecimento para o uso do equipamento de navegação GPS (sistema de 

posicionamento global) tais como:  Configurações de datum, tipos de coordenadas, coleta 
de pontos geográficos e plano, navegação. 

 Orientação técnicas quanto as práticas de manejo de açaizal nativo em ambiente de várzea 
no Marajó; 

 Orientação técnica quanto as boas praticas de coleta e transporte de açaí;  
 Sistematizar informações técnicas, coletadas no campo; 
 Elaborar relatórios técnicos com boa capacidade descritiva de entendimento; 
 Mobilizar e mediar reuniões com os produtores agroextrativistas;  
 Elaborar prestações de contas de acordo com os procedimentos institucionais; 
 Contribuir nas demais ações desenvolvidas pelo IFT no território do Marajó;  

Requisitos necessários para função: 

 Residir nas RESEX Mapuá, Terra Grande Pracuúba e/ou Arióca Pruanã a qual o projeto 
atua;    

 Diploma de Nível técnico em agroecologia, florestal, ambiental, agrícola, agropecuária ou 
áreas afins e que tenha foco no agroextrativismo; 

 Ter certificado de curso em Boas Práticas de Manejo de Açaizais Nativos;  
 Ter facilidade de comunicação e na socialização dos conhecimentos;  
 Capacidade de trabalho em equipe, mobilização e animação; 
 Ter boa comunicação; 
 Expertises com o uso do pacote office: Word, Excel, Power point, mídias sociais; 
 Manuseio de aparelho de recepção de satélite (GPS); 
 Ter experiência de trabalho com mulheres e com conteúdo voltados para o equilíbrio de 

gênero. 
 Ter disponibilidade para estar nos Territórios 90% do tempo e viagens para Belém do 

Pará sempre que solicitado.   

Processo seletivo: 

- Enviar Curriculum por e-mail carolina@ift.org.br ou entregar impresso:  
 

• RESEX Arióca Pruanã – Luiz dos Santos Tenório - (91) 99356 6780 
• RESEX Mapuá – Arnaldo Costa da Silva (Boa Esperança-Aramã) e Michele Marques da 

Conceição (91) 99143 7823 
• RESEX Terra Grande Pracúba – Valdemir Mendes da Silva (91) 99127 8691 

 
- Data limite de recebimento de Currículum: 15 de setembro de 2019.  
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- Os selecionados para entrevista serão contatados para confirmação de hora e 
local.  

Atenção: No momento da entrevista o candidato deverá levar o diploma técnico e o certificado 
de comprovação do curso de manejo de açaizais.  

Forma de Contratação: 
 Dedicação exclusiva; 
 Contratação em Regime de CLT por tempo determinado - 1,5 anos de contrato; 
 Plano de Saúde Empresarial; 
 Seguro de vida; 
 Salário compatível com a função  
 Início imediato 

 
OBS: Qualquer dúvida em relação ao edital entrar em contato com (91)3202-8300 falar com Ana 
Carolina Vieira ou Adison Ferreira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


