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MOBILIZADOR SOCIAL É CONTRATADO PARA ATUAR
NO PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS.
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Mobilizador Social é contratado para atuar
no Programa Territórios Sustentáveis.
A SELEÇÃO FOI CONCLUÍDA NO FINAL DE

Social e Facilitador(a) de Oficinas e Eventos

ABRIL APÓS ANÁLISE DE 41 CANDIDATOS

para atuar nos munícipios de Oriximiná,

DOS MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ, TERRA

Terra Santa e Faro no Pará. Este profissional

SANTA E FARO.

se juntará à equipe da Ecam , responsável
pelo componente Capital Social do

O Programa Territórios Sustentáveis realizou,

Programa Territórios Sustentáveis, e terá

entre março e abril, um processo seletivo

como atribuições o apoio logístico,

para contratação de um(a) Mobilizador(a)

mobilização social e divulgação das

Integrantes do Programa participam da dinâmica de processo seletivo para contratação de Mobilizador(a) Social e Facilitador(a)
de Oficinas e Eventos.

Por dentro dos territórios sustentáveis

CAPITAL SOCIAL / REGISTRO DE ATIVIDADES

Territorios
Sustentaveis

ABRIL / SEMANA 3 / 2017

atividades do Programa, bem
como a facilitação de oficinas e
eventos.
O processo, que começou em
março, contou com uma etapa
de envio de currículos e cartas
de apresentação para que a
comissão de avaliação
pudesse selecionar os
candidatos com perfil mais
adequado. Após esta etapa,
foram realizadas no escritório
do Programa Territórios
Sustentáveis em Santarém
dinâmicas de grupo com
quatro candidatos finalistas,
para avaliar competências
como cooperação em grupo,
escuta, pro atividade,
capacidade de falar em
público e outras habilidades
fundamentais para realizar o

A candidata selecionada, Ariadna Freire Gerrits.

trabalho no Programa Territórios Sustentáveis.
Para finalizar a avaliação, os candidatos foram submetidos a entrevistas por telefone com a
equipe de recursos humanos da Ecam em Brasília. Dentre os 41 currículos recebidos, a Sra.
Ariadna Freire Gerrits foi selecionada, com formação em turismo e pós-graduação em gestão e
educação ambiental.

Sobre o territórios sustentáveis
O Programa Territórios Sustentáveis tem o
objetivo de contribuir para a construção de uma
estratégia de desenvolvimento territorial
sustentável em Oriximiná, Faro e Terra Santa,
municípios do oeste do Pará. Iniciado em 2015,
é estruturado para durar 15 anos e realizado
pelas Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscips) Agenda Pública,
Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e
Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon). Conta atualmente com a
parceria e apoio financeiro da Mineração Rio do
Norte (MRN).

O PROGRAMA ESTÁ DIVIDIDO EM 5 EIXOS:
Gestão Pública
Capital Social
Desenvolvimento Econômico
Gestão Ambiental
Quilombola
Para mais informações acesse www.territoriossustentaveis.org.br
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