EDITAL DE SELEÇÃO
O Esplar, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundado em 1974,
que atua no semiárido cearense desenvolvendo atividades voltadas para a agroecologia,
soberania, segurança alimentar e nutricional, gênero, raça e etnia e justiça ambiental, a
serviço da agricultura familiar, abre processo de seleção para cargo: Técnica de Campo,
para atuar no Projeto “Re-existência: Consolidando a autonomia político-organizativa dos
Povos Indígenas”.
1- Condições gerais:
 Forma de contratação: Vínculo empregatício (CLT);
 Jornada de Trabalho: 30 horas semanais;
2- Habilidades e requisitos para a função:
Gênero: Feminino.
Escolaridade: Nível Superior na área de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias.
Exigências:
- Conhecimentos e experiência em questões de gênero e políticas indigenistas, mediação
de conflitos, nas temáticas: Fortalecimento e organização de mulheres; articulação entre
organizações representativas de povos indígenas, produção de material sobre a temática
indigenista; prática de mediação de grupos;
- Experiência na realização de atividades de formação sobre violência doméstica e
familiar, politicas públicas para mulheres, sistema de proteção a mulheres, direitos
humanos, realização de Campanhas relacionadas ao tema da violência e proteção à
mulher;
- Disponibilidade para viagens de campo e trabalho em finais de semana;
- Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria B e ter a prática de direção;
- Domínio dos principais aplicativos da informática (word, excel, internet, acess, etc).

3- Atividades a serem desenvolvidas:
.- Planejar e assessorar Seminário sobre Violência contra a Mulher e o sistema de
Proteção.
- Participar do planejamento e realização da Campanha “Homens pelo fim da violência
contra Mulheres”.
- Participar do Planejamento e assessoria às atividades de formação.
- Participação na Assembleia da AMICE (Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará).
- Produção de material de apoio para as atividades.
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- Acompanhamento das reuniões do Conselho de Acompanhamento do projeto.
- Planejar e Executar Seminário de Avaliação do Projeto.
- Planejamento e metodologia de atividades.
- Contribuir na Revisão do dossiê sobre violação de direitos.
- Contribuir na revisão e atualização do Diagnóstico sobre as organizações indígenas no
Estado.
- Participar nas atividades de monitoramento do projeto.
- Participar nos Seminários de Intercâmbio.
Municípios de Atuação do Projeto: Aquiraz, Aratuba, Boa Viagem, Canindé, Caucaia,
Carnaubal, Crateús, Maracanaú, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Pacatuba, Poranga,
Quiterianópolis, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, Tamboril.
5- Salário Mensal: R$ 2.100,00
Benefícios: Plano de saúde, Cartão alimentação e Vale Cultura
6- Local de Trabalho
O registro contratual será na sede da Entidade, devendo, entretanto, exercer suas
funções e atribuições deslocando-se para os municípios de atuação do projeto.

7- Fases do processo seletivo:
Análise de Currículo e entrevista, em sequência eliminatória.
O processo seletivo será realizado por meio virtual.
8- Prazos/datas:
- Recebimento de currículos: de 08 /01 a 11/01 de 2021.
- Análise dos currículos e definição para entrevistas: 12 de janeiro de 2021.
- Realização das entrevistas dos currículos selecionados: 13 e 14 de janeiro de 2021.
- Divulgação: 15 de janeiro de 2021.
- Contratação: 20/01/2021
Endereço para entrega dos currículos:
1- endereço eletrônico: esplar@esplar.org.br
Contato: Rosa
85- 3252-2410
Fortaleza, 07 de janeiro de 2021
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