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TERMO DE REFERÊNCIA 043/2021 

Povos Indígenas e Paisagens Sustentáveis no Cerrado e na Amazônia 

 

1_Vaga: 01 vaga 

Contratação de auxiliar para Gestão Administrativa no âmbito do projeto Povos indígenas e 

paisagens sustentáveis no Cerrado e Amazônia, uma inciativa do Instituto Sociedade, População 

e Natureza (ISPN) em parceria com o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) com o apoio da Norad 

para atuação na cidade de Carolina/MA. 

 

2 _Contextualização das Instituições 

 O Centro de Trabalho Indigenista – CTI é uma associação sem fins lucrativos, fundada em março 

de 1979 por antropólogos e indigenistas. É constituído por profissionais com formação e 

experiência qualificadas e comprometidos com o futuro dos povos indígenas. Tem como marca 

de sua identidade a atuação direta em Terras Indígenas, por meio de projetos elaborados a partir 

de demandas locais, visando contribuir para que os povos indígenas assumam o controle efetivo 

de seus territórios, esclarecendo-lhes sobre o papel do Estado na proteção e garantia de seus 

direitos constitucionais. 

O ISPN é uma organização da sociedade civil organizada, brasileira, sem fins lucrativos, fundada 

em abril de 1990 e sediada em Brasília. Tem como missão contribuir para viabilizar a equidade 

social e equilíbrio ambiental, com o fortalecimento de meios de vida sustentáveis e estratégias de 

adaptação às mudanças do clima. O Instituto atua no campo ecossocial, com foco nos povos e 

comunidades tradicionais e agricultores familiares, bem como em suas organizações 

comunitárias. Seu objetivo é contribuir para a democratização do acesso a conhecimentos, 

informações e recursos financeiros de forma adaptada à realidade e às necessidades desse público, 

assim como incentiva o fortalecimento da relação entre pesquisadores, gestores públicos e 

comunidades.  
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3_ O Projeto “Povos indígenas e paisagens sustentáveis no Cerrado e Amazônia ” 
 
O projeto Paisagens Sustentáveis no Cerrado e Amazônia apoiará a implementação de 

instrumentos de gestão de macro-paisagens como estratégia para frear e reverter o 

desmatamento e degradação de florestas na Amazônia e Cerrado. Estes instrumentos são: (a) o 

Mosaico Gurupi, um arranjo de áreas protegidas, com terras indígenas (TIs) e unidades de 

conservação (UCs), que busca a participação de atores locais na gestão das áreas e o 

desenvolvimento sustentável regional; e (b) os Planos de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas (PGTAs), que buscam organizar as propostas de futuro dos povos indígenas 

frente aos seus territórios e articular projetos para superar os desafios impostos após a 

demarcação dessas terras. O fortalecimento de direitos e o bem-estar indígena é aspecto 

fundamental da implementação desses dois instrumentos.  

 

4_ Qualificações obrigatórias 

 Experiência em gestão de projetos; 

 Boa capacidade de escrita e expressão oral; 

 Bom domínio de Excel; 

 Capacidade para desempenhar ações de logística; 

 Diligência no cumprimento das atividades e produtos; e 

 Disponibilidade para contratação imediata e para residir em Carolina - MA. 

 

5_Funções 

 

 Realização de processos de aquisição de insumos, equipamentos e contratação de 

serviços; 

 Interlocução com coordenação do projeto e equipe de campo; 

 Interlocução com a equipe de gestão administrativa e financeira do projeto; 

 Organização de arquivos eletrônicos e físicos; 

 Elaboração da prestação de contas; 

 Cooperação na gestão do escritório de Carolina/MA. 

 

6_ Vigência contratual e regime de trabalho 

A contratação se dará por meio da CLT com período de experiência de 3 meses. 

7_Procedimentos para candidatura 

 Envio de currículo para renato@trabalhoindigenista.org.br E 

juliana@trabalhoindigenista.org.br com o título TR 043/2021 – Gestão Administrativa 

Timbira 

 

mailto:juliana@trabalhoindigenista.org.br
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8_Processo seletivo  

O processo seletivo será feito em 2 etapas 

I – Análise de Currículos  

II – Entrevista 

9_Prazos 

23/08/2021 – Envio de Currículos  

24/08/2021 – Comunicado sobre chamada para entrevistas 

25 e 26/08/2021 – Entrevistas 

30/08/2021 – Divulgação do resultado do processo seletivo 

 

 


