Belo Horizonte, 05 de setembro de 2022
PROCESSO SELETIVO 11/2022

TERMO DE PARCERIA PARA APOIO ÀS AÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE
ESTADUAL DO RIO DOCE

O Instituto Ekos Brasil torna público o processo seletivo para contratação de profissional que
atuará no Termo de Parceria entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o Instituto Ekos Brasil
para Apoio às Ações de Consolidação da Unidade de Conservação do Parque Estadual do Rio
Doce.
O processo de seleção prevê o cadastro de reserva e a contratação de 05 Agentes de Serviços
de Parque (cinco vagas), a ser alocados em Marliéria - MG, com dedicação exclusiva e início
previsto das atividades em 10 de outubro de 2022
O processo seletivo conterá as seguintes etapas:
● Publicação do Edital do processo seletivo em 05 de setembro de 2022;
● Envio de currículos através do e-mail rh@ekosbrasil.org até o dia 15 de setembro de
2022. Os e-mails impreterivelmente deverão conter no assunto o título da vaga em caixa
alta (AGENTE DE SERVIÇO DE PARQUE);
● Não serão aceitos currículos enviados após a data de 15 de setembro de 2022;
● Seleção dos currículos pela Coordenação Técnica do Instituto Ekos Brasil até o dia 21
de setembro de 2022;
● Agendamento e realização de entrevistas nos dias 26 e 27 de setembro de 2022
presenciais na sede do PERD em Marliéria (MG);
● Avaliação dos resultados alcançados pelos candidatos e seleção até o dia 30 de
setembro de 2022;
● Comunicação ao candidato selecionado no dia 03 de outubro de 2022.
As informações de perfil das vagas encontram-se abaixo.
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AGENTE DE SERVIÇO DE PARQUE – CONSOLIDAÇÃO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE
Formação

Qualquer nível de formação.

Local de trabalho

Marliéria, MG – trabalho presencial diário no Parque Estadual do Rio
Doce.

Salário

R$ 1.589,34 + benefícios (vale refeição e vale transporte), regime CLT
(44 horas por semana)

Pré-requisitos Obrigatórios

●
●
●
●
●

Pré-requisitos Desejáveis

●

Atividades e
Responsabilidades

●

Experiência mínima de 2 anos em atividades rurais;
Conhecimentos em operações de combate a incêndios;
Conhecimentos em realização e manutenção de aceiros;
Aprovação na fase de testes de aptidão física em campo.
Residir nas proximidades do Parque. Preferencialmente em Marliéria,
Timóteo)

Experiência em trabalhos na bacia do rio Doce e/ou no Parque Estadual do
Rio Doce ou em UCs na bacia do Rio Doce;
● Carteira de Habilitação preferencialmente tipo A e B;
● Curso de brigadista florestal;
● Experiência em manutenção de estruturas físicas (construção civil:
hidráulica, elétrica e alvenaria);
● Conhecimento em operação e manutenção de máquinas de manejo
florestal e jardinagem (motosserras, sopradores, roçadeiras, etc);
● Licença para pilotar embarcações (Arrais ou Curso Especial para
Tripulação de Embarcações);
● Disponibilidade para realização de viagens.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apoio à manutenção dos aceiros e atividade de combate a incêndios
florestais;
Relatar ocorrências e notificar para as autoridades competentes sobre os
riscos ambientais;
Observar e notificar focos de incêndios;
Controlar acesso de pessoas em áreas restritas;
Prestar informações ao público;
Zelar pelas normas de segurança;
Manutenção do maquinário florestal;
Manutenção, abertura, sinalização e condução de pessoas em trilhas e
acessos internos do PERD;
Atividades de manutenção e operacionalização do viveiro do PERD;
Realizar reparos e manutenção das estruturas físicas do PERD;
Apoiar atividades culturais do PERD;
Disponibilidade em acompanhar equipes do Termo de Parceria e
contratados a campo, quando solicitado;
Verificar o uso de EPI’s;
Condução de veículos (quando habilitado) para realização de atividades
nas diversas áreas do PERD e entorno.
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Habilidades
Comportamentais

● Aptidão física para atividades de campo extenuantes;
● Capacidade de contornar situações adversas com diplomacia, mantendo a
calma e procurando soluções de consenso;
● Iniciativa, dinamismo, criatividade e pontualidade nos compromissos;
● Interesse e disponibilidade para realização de trabalhos de campo;
● Cauteloso (atento as normas de segurança);
● Proatividade na solução de problemas e ideias inovadoras;
● Trabalhar em equipe;
● Respeitoso com os colegas.
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