
 São Paulo, 05 de setembro de 2022 

 PROCESSO SELETIVO 12/2022 

 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  01  Auxiliar  de  Serviços 
 Gerais  (uma  vaga)  ,  a  ser  alocado  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 (  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  ); 

 ●  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. 

 AV. DO CONTORNO, 2905 SALA 401  ●  CEP  30110-915  ●  BELO HORIZONTE  ●  MG 
 www.ekosbrasil.org 



 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 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$ 1.271,11 + benefícios (vale refeição e vale transporte), regime CLT 

 (44 horas por semana) 

 Pré-requisitos Obrigatórios  ●  Experiência mínima de 2 anos em serviços gerais; 
 ●  Residir em Marliéria, ou na proximidade. 

 Pré-requisitos Desejáveis  ●  Noções básicas de manuseio de materiais de limpeza e higiene; 
 ●  Noção de utilização e manuseio de equipamento de segurança EPI. 

 . 

 Atividades e 
 Responsabilidades 

 ●  Responsável pela limpeza, organização e manutenção de ambientes 
 diversos no Parque Estadual do Rio Doce; 

 ●  Recolher resíduos e encaminhar para local apropriado; 
 ●  Realizar as atividades de cozinha, mediante planejamento; 
 ●  Zelar pelo cumprimento das normas internas da Unidade de Conservação; 
 ●  Utilizar vestimentas e equipamentos adequados ao serviço e ao local de 

 trabalho; 
 ●  Executar serviços de varrição e limpeza geral nas unidades de 

 conservação e em logradouros públicos; 
 ●  Dosar produtos químicos; 
 ●  Verificar qualidade de produtos químicos e de limpeza; 
 ●  Solicitar compra de produtos químicos e de limpeza; 
 ●  Controlar o estoque de material; 
 ●  Dosar produtos químicos; 
 ●  Diluir produtos (químicos e de limpeza). 
 ●  E  xecutar outras tarefas análogas que lhe forem solicitadas; 
    

 Habilidades 
 Comportamentais 

 ●  Aptidão física para as atividades; 
 ●  Ter senso de urgência; 
 ●  Ser  uma  pessoa  organizada  para  estabelecer  a  rotina  que  melhor  atende  às 

 necessidades do PERD; 
 ●  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; 
 ●  Proatividade na solução de problemas e ideias inovadoras; 
 ●  Ter espirito de equipe; 
 ●  Respeitoso com os colegas. 
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