
 

 

 

 

 

Edital de Contratação para vaga de estágio nas áreas de produção 
rural sustentável, restauração florestal e educação ambiental no âmbito 

do projeto “Semeando Água” 
 

 

Nazaré Paulista, 16 de janeiro de 2022 

 

 

O IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas vem divulgar o presente edital para seleção e 

contratação de estudante para vaga de estágio nas áreas de produção rural sustentável, 

restauração florestal e manejo ecológico de pastagem 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, 

pesquisa de produção e de mercado para os produtos da região, capacitação para 

educadores, estudantes e proprietários rurais.  

 

Informações Gerais 

Vaga disponível: 2  

 

Perfil  

O(a) candidato(a) à vaga deve:   

- Estar matriculado(a), frequentando regularmente curso superior na área das Ciências 

Ambientais (preferencialmente, Agronomia, Engenharia Florestal 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, de forma presencial e/ou remota;  

- Possuir facilidade de comunicação (oral e escrita) e de trabalho em equipe; 

- Apresentar habilidades no uso de computador (Microsoft Office); 

- Apresentar disponibilidade para início imediato. 

 

Atividades Previstas:  

O(a) estagiário(a) a ser admitido(a) obterá conhecimentos importantes para seu 

desenvolvimento educacional, por meio do acompanhamento e auxílio aos técnicos do 

projeto na execução das seguintes atividades:  

a) Levantamento e monitoramento da restauração ecológica em áreas implantadas pelo 

Projeto; 

b) Apoio técnico e logístico às ações de restauração e de implantação de sistemas 

produtivos sustentáveis; 

b) Coleta de dados sobre os benefícios ambientais, sociais e econômicos das atividades 

de educação e dos sistemas produtivos agroflorestais; 

c) Monitoramento e avaliação de benefícios socioambientais decorrentes da adoção 

pelos(as) beneficiários(as) de práticas sustentáveis nos processos produtivos; 

d) Organização e logística para a realização de cursos, oficinas e atividades práticas de 

educação ambiental; 

e) Produção e organização de informações para gerar relatórios periódicos como listas de 

presença, avaliações, registros fotográficos, tabelas, gráficos, relatos de experiências e 

outros materiais;  

f) Elaboração do relatório final com a descrição de todas as atividades realizadas e 

resultados alcançados. 

 

Período da Contratação: 12 meses (prorrogável por mais 6 meses)  

 

Local Previsto de Execução das Atividades: Nazaré Paulista e outros municípios na 

região do Sistema Cantareira de abastecimento de água (Piracaia, Bragança Paulista,  



 

 

 

Joanópolis, Mairiporã no estado de São Paulo; Extrema Itapeva e Camanducaia no estado 

de Minas Gerais). 

 

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

 

Carga Horária: 30 horas semanais. 

 

Forma de contrato: Contrato de Estágio 

Será contratado(a) o(a) candidato(a) que tem disponibilidade para trabalhar 

presencialmente na região de abrangência do Projeto e, eventualmente, à distância. 

O seguro de vida, os equipamentos de proteção individual (em acordo com as atividades 

desempenhadas e com o protocolo institucional de segurança e prevenção ao Covid-19), 

alimentação e transporte serão de responsabilidade do contratante. 

 

Procedimentos e calendário 

Os(as) interessados(as) terão 10 (dez) dias, contados a partir da publicação deste edital, 

para manifestar seu interesse por meio do envio do currículo e foto da CNH para o e-mail 

semeandoagua@ipe.org.br . O título da mensagem deve ser “ESTÁGIO” e o e-mail 

também pode ser usado para esclarecer dúvidas sobre este edital. 

 

Entrevista 

O processo de seleção se dará pela análise do currículo e entrevista realizada pela equipe 

do Projeto Semeando Água do IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas. Serão analisados 

critérios relacionados à competência, capacidade de execução das atividades previstas 

neste edital, compatibilidade com os valores institucionais, compromisso e espírito de 

colaboração. O comitê de seleção entrará em contato com os(as) candidatos(as) 

selecionados(as) durante a fase de análise dos currículos, fará o agendamento e a 

realização das entrevistas.  

Todos os(as) candidatos(as) interessados(as) receberão mensagem de e-mail 

comunicando o resultado do processo seletivo. 
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Políticas afirmativas 

Visando à ampliação da diversidade na instituição, o IPÊ estimula a candidatura de 

mulheres, mulheres e homens negros, indígenas e membros da comunidade LGBTQIA+. 

O(A) candidato(a) que tiver a intenção de concorrer através da política de ações 

afirmativas deverá, no momento da sua inscrição, declarar-se pertencente a apenas um 

dos grupos sociais conforme modelo de autodeclaração, a saber: autodeclarados 

negro(a)s (pretos ou pardos); mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+; indígenas; 

ou egresso(a)s de ensino médio público (ou particular com bolsa). 

Serão acrescidas notas bônus sobre as médias finais:  

1,0 (um ponto) para mulheres negras;  

1,0 (um ponto) para para membros da comunidade LGBTQIA+ negros;  

1,0 (um ponto) para mulheres indígenas;  

1,0 (um ponto) para membros da comunidade LGBTQIA+ indígenas;  

0,6 (seis décimos) para membros da comunidade LGBTQIA+; 

0,6 (seis décimos) para homens negros;  

0,6 (seis décimos) para homens indígenas;  

0,3 (três décimos) para egressos do Ensino Médio público ou privado com bolsa. 

 

 

Modelo de autodeclaração (a seguir) 

 

 

 

 

 

 

 


