EDITAL DE SELEÇÃO
Assessor/a Técnico/a – Projeto Urucum
A Adelco - Associação para Desenvolvimento Local Co-Produzido, abre
processo seletivo para assessor/assessor técnico/a para atuação no Projeto
Urucum - Fortalecendo a Autonomia Político-organizativa dos Povos Indígenas.

Sobre a vaga
Para integrar seu quadro de funcionários/as, a Adelco abre seleção para uma
(01) vaga para técnico/a de projeto com carga horário de 30 horas semanais. O
regime de trabalho é CLT, tendo os benefícios de vale alimentação e plano
dentário.

Perfil desejado dos/as profissionais
















Formação superior na área das Ciências Humanas (Sociologia,
Antropologia, Ciência Política, Pedagogia, História, Direito ou
afins);
Experiência prévia com os povos indígenas no Ceará;
Experiência prévia nas temáticas: Direitos Humanos, Políticas
Públicas, Políticas Indigenistas e/ou atuação junto aos movimentos
sociais;
Possuir carteira de habilitação categoria B e ter prática de direção.
Conhecimento das questões relacionadas aos direitos humanos e
questões indígenas;
Identificação e sensibilização com a justiça social e ambiental e os
direitos dos povos indígenas;
Capacidade de articulação e negociação;
Conhecimento em informática;
Facilidade de comunicação;
Redação própria;
Capacidade de liderança;
Capacidade de trabalho em grupo;
Rigor na organização;
Dinâmica/o e criativa/o, sabendo exercer sua autonomia;
Ter disponibilidade para viajar;

Sobre as funções
-

Apoiar na elaboração e construção de materiais educativos, manuais
metodológicos e publicações;
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-

-

-

Participar, facilitar, e/ou acompanhar as atividades de capacitação,
seminários e oficinas temáticas nas microrregiões;
Participar, facilitar, e/ou acompanhar campanhas e debates sobre
políticas indigenistas e violação dos direitos indígenas;
Dar apoio logístico nas atividades do projeto (contato e articulação com
lideranças, registro fotográfico dos eventos, organização e apoio nas
ações do projeto);
Participar, facilitar, e/ou acompanhar a elaboração e gerenciamento de
pequenos projetos elaborados pelas organizações representativas dos
povos indígenas;
Acompanhar
as
atividades
realizadas
pelas
organizações
representativas dos povos indígenas no quadro do projeto;
Elaborar relatórios de atividades e realizar levantamento de informações
para sistematização das ações do projeto.

OBS: É imprescindível que haja uma estreita colaboração entre o/a técnico/a de
campo e o/a coordenador/a para o desenvolvimento das atividades do projeto,
bem como com as equipes dos demais projetos dando suportes e apoios
técnicos.

Processo seletivo
Os/as interessadas/os deverão enviar currículo e carta justificando o
interesse pelo cargo (a carta é classificatória) até o dia 28 de Janeiro de 2018
para o e-mail institucional adelco@adelco.org.br.
Os/as candidatos/as que tiveram currículos selecionados serão comunicados
sobre o local e horário de entrevista. Os contatos telefônicos e de e-mail devem
constar no currículo.
Obs: Especificar no campo assunto Vaga Téc. de Projeto 30h.
Os/as candidatos/as que passarem para fase das entrevistas serão contatados
por e-mail e por telefone, sendo a previsão para a realização das mesmas no
período de 05 a 09 de fevereiro.

Sobre a Adelco
Somos uma Organização social sem fins lucrativos, fundada em 2001, que atua
no estado do Ceará, com sede na cidade de Fortaleza. Temos como missão
contribuir para a melhoria das condições socioambientais e o fortalecimento
político e cultural das comunidades tradicionais em situação de risco.
Eixos de Intervenção da Adelco:
-

Etnodesenvolvimento
Habitabilidade
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Participação e organização política
Desenvolvimento Institucional
Meio ambiente e agroecologia
Segurança Alimentar e Nutricional
Direitos Humanos
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
Tecnologias socioambientais e de convivência com o semiárido
Temas transversais:
Igualdade de Gênero
Gênero, Geração e Etnia
Saneamento ambiental
Educação Ambiental
Turismo de base comunitária / etnoecológico
-

Desenvolvimento de Tecnologias Socioambientais:
-

Fossas ecológicas
Cisternas de capação de água da chuva
Sistemas Agroflorestais
Trilhas ecológicas
Recomposição florestal
Quintais produtivos
Monitoramento da qualidade da água
Inventários Ambientais Participativos
Planos de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas (PGATIs)
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)
Planos de Negócio e elaboração de projetos produtivos e culturais

As atividades que desenvolvemos na Adelco são realizadas de maneira
compartilhada com as comunidades envolvidas, respeitando suas
características sócio-culturais e estimulando os processos de autonomia dos
diferentes grupos sociais.

Sobre o Projeto Urucum - Fortalecendo a Autonomia Político-organizativa
dos Povos Indígenas (EIDHR/2016/375-014)
O Urucum é desenvolvido em parceria com o Esplar1, junto às 14 etnias do
Estado do Ceará, presentes em 19 municípios. Este projeto pretende contribuir
para o fortalecimento das capacidades de gestão e de intervenção social e
política das associações indígenas e suas principais representações estaduais.
Os povos indígenas sofrem constantes processos de criminalização e violações
aos seus direitos: conflitos territoriais (invasões de áreas, desapropriações,
especulação imobiliária); falta de educação plena, de inadequação dos serviços
de saúde, prostituição, violência doméstica, esvaziamento cultural e étnico,
exposição dos jovens ao consumo e tráfico de drogas, ao aumento da
1

Centro de Pesquisa e Assessoria, fundado em 1974, atua no semiárido cearense,
desenvolvendo atividades voltadas para o fortalecimento das organizações de trabalhadores e
trabalhadoras rurais nas áreas de promoção da igualdade de gênero, enfrentamento à
discriminação de raça e etnia, justiça ambiental, entre outras.
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criminalidade e ao trabalho semiescravo.
O projeto tem como objetivo evidenciar, reconhecer e debater publicamente as
violações dos direitos dos povos indígenas no estado do Ceará, além de
melhorar o acesso aos direitos territoriais e demais direitos sociais específicos
dos povos indígenas, assim como o acesso às políticas indigenistas, através do
fortalecimento das capacidades das organizações representativas dos Povos
Indígenas no Ceará no âmbito institucional e no que se refere à promoção e
defesa dos seus direitos e efetivação das políticas indigenistas.
O Urucum segue a trilha do enlace promovido pelas conferências locais de
políticas indigenistas, onde as vozes coletivas uniram as diferentes etnias e
superaram as dificuldades e conflitos em favor do bem maior que é a própria
causa indígena.

_______________________________
Patrick Oliveira
Coordenador Geral – Adelco

_________________________________
Adelle Azevedo
Coordenadora do Projeto Urucum
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