EDITAL DE SELEÇÃO
CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAR O ESTUDO DA CADEIA DA
PECUÁRIA REGIONAL NO PROJETO PECUÁRIA SUSTENTÁVEL EM ORIXIMINÁ.
1. O PROJETO PECUÁRIA SUSTENTÁVEL
Iniciado, em modo piloto, no ano de 2016 em Oriximiná, o Pecuária Sustentável inspirado em

experiências de sucesso, como Pecuária Verde de Paragominas, atingiu excelentes resultados
junto aos 14 produtores rurais que participaram da iniciativa. Em 2018, a partir das trocas de
conhecimento, foi pensado a ampliação das ações para uma pecuária mais sustentável na
região Oeste do Pará. Neste contexto, a Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam), busca a
contratação de um profissional, pessoa jurídica, para desenvolver um estudo de cenários que
irá subsidiar esse trabalho.
2. OBJETIVO DO PRESENTE EDITAL

Contratar profissional Pessoa Jurídica (PJ) para, juntamente com a Ecam e seus apoiadores,
desenvolverem um Estudo da Cadeia da Pecuária (Bovinos e Suínos) em Oriximiná e região,
com ênfase na viabilidade de mercado e implementação de um frigorífico com administração
privada ou por meio de Cooperativa.
3. FORMAÇÃO E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDA
●

Formação em Agronomia, Veterinária, Zootecnia ou áreas afins;

●

Bom conhecimento sobre a Cadeia da Pecuária (Bovinos e Suínos), preferencialmente
regional e local;

●

Conhecimento sobre as normas da inspeção sanitária municipal, estadual e federal.

●

Conhecimento sobre as normas de beneficiamento da carne e seus subprodutos;

●

Experiência em trabalhos similares;

●

Bom relacionamento com diferentes atores;

●

Proativo;

●

Disponibilidade de viagem;

●

Carteira de habilitação categoria B.

4.

ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS

●

Estudo de viabilidade da cadeia produtiva da carne (Bovino e Suíno) e seus
subprodutos regional e local;

●

Articulação junto aos órgãos e entidades representativas do setor da Pecuária para
entender o funcionamentos e desafios da produção regional e local;

●

Coleta e sistematização dos dados da pesquisa com índices zootécnicos local;

●

Proposta para implementação do Programa de Autocontrole que atendam os prérequisitos do Ministério da Agricultura;

●

Elaborar relatórios final da pesquisa que demonstre os desafios e a viabilidade para
implementação de um frigorífico com análise técnica e sanitária.

5. VAGAS

Será selecionado 01 (um) profissionais com nível superior para atuar no município de
Oriximiná.
6. PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo constará das seguintes etapas:
●
●

Análise de currículo e carta de apresentação;
Entrevista.

Obs: Será selecionado o candidato que preencher:
(i)
Maior número dos requisitos relacionados no item 3 (“Formação e Competência
Profissional”);
(ii)
Apresentar maior tempo de exercício profissional e participação em eventos
formativos, como cursos, treinamentos, seminários, oficinas etc, relacionados com
os temas do presente Edital;
(iii)
Apresentar bom desempenho na entrevista.

7. PRAZOS
Atividades
Publicação do Edital no site da Equipe
de Conservação da Amazônia
(www.ecam.org.br)
Recepção de currículo e carta de
apresentação
Divulgação do resultado da préseleção convocatória para a
entrevista e dinâmica de grupo
Entrevistas
Resultado Final
Contratação

Prazos

08/04/2019

30/04/2019

10/05/2019
13 a 17 de 05/2019
22/05/2019
30/05/2019

8. PROCEDIMENTOS
O currículo deverá ser enviado via correio eletrônico até dia 30/04/2019 para o seguinte
endereço: ecam@ecam.org.br , com assunto “Cadeia Produtiva da Pecuária” a carta de
apresentação, escrita pelo próprio candidato, de no máximo uma página, deve explicar de
forma simples sobre seu interesse em fazer parte da equipe do Programa Iniciativa
Sustentável. A carta deverá ser encaminhada junto com o currículo no mesmo e-mail;
9. CONTRATAÇÃO
A contratação do candidato selecionado se dará por meio de contrato semestral, efetuados pela
Equipe de Conservação da Amazônia – Ecam.

Brasília, 17 de abril de 2019.

