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TERMO DE REFERÊNCIA 002/2023 

 

1. Vagas 

Contratação de assessoria técnica para apoiar as atividades voltadas para fortalecer as 

condições sociais, políticas, educativas dos jovens estudantes indígenas. 

 

2. Contextualização da Instituição 

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 e 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 dos seus direitos constitucionais.  

O CTI atua em terras indígenas inseridas nos Biomas Amazônia, Cerrado e Mata 

Atlântica e com as seguintes linhas de ação: controle territorial e gestão ambiental com 

monitoramento e regularização fundiária; apoio a atividades tradicionais e a alternativas 

econômicas sustentáveis; ações de formação e referência cultural (formação de 

pesquisadores indígenas) visando a manutenção e o fortalecimento das práticas 

socioculturais, através de projetos de educação escolar e culturais. 

 

3. O projeto “Fortalecendo uma Educação Intercultural e de qualidade para os 

jovens indígenas da Terra Indígena Vale do Javari”.  

Este é o segundo ciclo do projeto, iniciado em 2020 com o apoio da Manos Unidas, que 

tem como um de seus objetivos a melhoria das condições sociais, políticas, educativas e 

de segurança alimentar dos jovens estudantes indígenas no contexto urbano. As ações do 

projeto continuam, em parte, voltadas para a melhoria do desempenho acadêmico destes 

jovens, por meio do reforço escolar e apoios emergenciais a estes estudantes e no 

fortalecimento da articulação política com a UNIVAJA.  

 

Entretanto, neste segundo ciclo, o projeto contribui de forma participativa (com as 

instâncias governamentais, associações indígenas e demais, parceiros) para a 
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implementação, do “Plano de Ação”, construído no primeiro ciclo do projeto. 

 

 

4. Qualificações necessárias 

 

 Formação em nível superior em ciências humanas e/ou ambientais; 

 Experiência de trabalho com povos indígenas e/ou populações tradicionais; 

 Habilidades de trabalho em equipe e de conduzir relações interinstitucionais; 

 Boa capacidade de escrita e expressão oral;  

 Bom conhecimento em legislação indigenista e de educação indígena; 

 Disponibilidade para residir na cidade de Tabatinga ou Atalaia do Norte (AM); 

 Disponibilidade para contratação imediata; 

 Desejável possuir conhecimentos básicos em aplicativos de processamento de 

texto e planilhas.  

 

 

5. Atividades a serem desenvolvidas 

 Apoio e assessoria a ações de articulação e mobilização política dos jovens 

estudantes indígenas; 

 Monitoramento e avaliação das ações de implementação do “Plano de Ação”; 

 Apoio à divulgação e advocacia política para a implementação do “Plano de 

Ação”; 

 Apoio para a elaboração de material didático específicos para uso nas escolas das 

aldeias da TI Vale do Javari; 

 Apoio para a elaboração de um Diagnóstico sobre a situação da educação escolar 

nas aldeias. 

 

 

6. Vigência Contratual  

 

Período experimental de 03 meses, a partir da assinatura do contrato, com 

possibilidade de prorrogação para mais 07 meses. 

 

 

7. Regime de Contratação 

 

O regime de contratação seria mediante prestação de serviço de pessoa jurídica. 

 

       8.    Remuneração  

Valor mensal de R$ 3.800,00 bruto. 
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9. Procedimentos para candidatura  

 

 Envio de currículo vitae e carta de apresentação com breve descrição da trajetória 

profissional, motivações de candidatura a vaga e contato de duas pessoas que possam 

dar referências profissionais (máximo de 02 páginas).  

 A documentação  deve  ser  enviada para  o  e-mail 

selecaocti@trabalhoindigenista.org.br com o título TR 002/2023.  

   

 

10. Prazos do processo seletivo  

 

Envio dos currículos e carta de 

apresentação  

19 a 25 de janeiro de 2023 

Divulgação dos selecionados para 

entrevista (apenas as pessoas 

selecionadas serão contatadas, via e-mail) 

30 de janeiro de 2023  

Período das entrevistas  31de janeiro e 01 de fevereiro de 2023  

Divulgação do resultado final do 

processo seletivo  
06 de fevereiro de 2023  

  

 As entrevistas serão realizadas por meio de comunicação análogo, a critério do 

contratante.    


