Edital de Contratação para vaga de estágio na área de
monitoramento de benefícios ambientais, restauração florestal e
manejo de pastagem ecológica no âmbito do projeto
“Semeando Água”
Nazaré Paulista, 18 de Dezembro de 2018

O IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas vem divulgar o presente edital para seleção
e contratação de estudante para vaga de estágio na área de monitoramento de
benefícios ambientais, restauração florestal e manejo de pastagem ecológica no
âmbito do projeto Semeando Água.
O projeto tem como objetivo reverter processos de degradação dos corpos hídricos na
região do Sistema Cantareira através de mudanças no uso e ocupação do solo. Para
isso, a equipe atuará na implantação de práticas conservacionistas nos processos
produtivos de pastagem, recomposição da floresta nativa em áreas prioritárias para
conservação e cursos para proprietários rurais. Na área de educação o projeto fará a
capacitação de educadores para a disseminação de conhecimentos entre o público
infantojuvenil sobre o manejo adequado de processos produtivos, uso sustentável do
solo, restauração florestal e conservação dos recursos hídricos no Sistema Cantareira.

Informações Gerais
Vagas disponíveis: 1
Perfil do Colaborador:
- O candidato deve estar matriculado, frequentando regularmente curso superior na
área de engenharia agronômica ou zootecnia;
- Possuir idade a partir de 18 (dezoito) anos completos;
- Apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e habilidade para dirigir
automóvel, inclusive em rodovias;

- Empenhar-se em aprender com o auxílio da equipe para atuar no monitoramento e
avaliação de benefícios ambientais decorrentes da adoção de práticas
conservacionistas nos processos produtivos, tanto nas Unidades Demonstrativas
como em propriedades rurais de produtores que são capacitados nas ações de
educação ambiental do projeto.
- Possuir facilidade de comunicação (oral e escrita) e de trabalho em grupo;
- Apresentar habilidades no uso de computador (Microsoft Office);
- Apresentar disponibilidade para início em janeiro de 2019.

Atividades Previstas:
O estagiário a ser admitido obterá conhecimentos importantes para seu
desenvolvimento educacional, por meio do acompanhamento e auxílio aos técnicos do
projeto, executando as seguintes atividades:
a) Auxílio técnico para implementação (planejamento e instalação no campo)
do Pastoreio Racional Voisin em propriedades rurais;
b) Acompanhamento periódico do manejo de pastagem nas propriedades
trabalhadas no projeto, dando assistência técnica aos proprietários rurais;
c) Suporte logístico para a implantação e manutenção das áreas de APPs em
propriedades rurais trabalhadas no projeto;
d) Coleta de dados sobre os benefícios ecológicos e econômicos do Pastoreio
Voisin;
e) Entrega de relatórios periódicos das atividades realizadas com registros
fotográficos ilustrados com fotografias, tabelas e gráficos;
f) Relatório final com a descrição de todas as atividades realizadas e resultados
alcançados;

Período da Contratação: 11 meses.

Local Previsto de Execução das Atividades: Nazaré Paulista e outros municípios na
área de abrangência do Sistema Cantareira de abastecimento de água.

Remuneração: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.

Carga Horária: 30 horas semanais.

Forma de contrato: Contrato de Estágio
Serão priorizadas as contratações de pessoas que residam em Nazaré Paulista ou
municípios próximos e de fácil acesso (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança
Paulista, por exemplo).
O seguro de vida, equipamentos de proteção individual (em acordo com as atividades
desempenhadas) e alimentação serão de responsabilidade do contratante.
Os interessados deverão contar com 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação
deste edital, para manifestar seu interesse por meio do envio do currículo para o email semeandoagua@ipe.org.br . Na mensagem, os candidatos devem incluir o nome
do curso/faculdade e uma foto da CHN.
O comitê de seleção entrará em contato, fará o agendamento e a realização das
entrevistas e terá 15 (quinze) dias para divulgar o resultado.

