
Os interessados deverão encaminhar os currículos para projetos.icmbio@gmail.com até 
o dia  15/072020. No campo “Assunto” do e-mail deverá ser informado: nome da 

vaga/cargo

Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

• Auxiliar na leitura e análise de documentos afetos ao
licenciamento ambiental, promovendo a integração com
conhecimentos científicos, normativas, demandas locais e
resultados de projetos em curso, para a proposição de
medidas de controle ambiental de empreendimentos
minerários,

• Sistematizar e auxiliar na criação de banco de dados e
sistemas informatizados de condicionantes ambientais.

• Participação e auxílio de atividades em campo para
validação de ações ambientais de mitigação de impactos;

• Participação em reuniões e apresentação de resultados de
forma oral;

• Elaboração de relatórios e outros documentos técnicos
afetos ao licenciamento ambiental;

Exigências do cargo/vaga:

• Experiência comprovada na análise de processos de
licenciamento ambiental, com peso maior para os
candidatos que comprovarem atuação anterior em órgãos
do SISNAMA, como órgãos federais de meio ambiente,
Secretárias Estatuais ou municipais. Contarão ainda, porém
com menor peso, experiência com licenciamento ambiental
em Organizações da Sociedade Civil, Empresas de
Consultoria Ambiental e demais Empresas. Também será
exigida experiência, disponibilidade e capacidade para
atividades de campo, tais como vistorias, participação em
pesquisas científicas e demais implementações de ações
ambientais em campo.

Agente de Sustentabilidade

Número
do Projeto

22793

01

Rua Guamá  23, 
Núcleo Urbano de 

Carajás, 
Parauapebas/PA CEP: 

68.516-000

Horário de trabalho:  
40hs/ semana

Valor salário:
R$ 4.000,00 (bruto)

Benefícios: 
Vale Alimentação, 
vale alimentação e 

auxílio  saúde.
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Exigências do cargo/vaga:

• Conhecimentos de Geoprocessamento e uso de GPS;
• Participação em projetos de pesquisa e publicações

científicas.
• Conhecimento específicos sobre análises da qualidade de

ar, água e solo;
• Capacidade de condução de reuniões, oficinas e

apresentações em público;
• Especializações, cursos e pós graduações nas áreas

ambientais, com maior peso àquelas afetas ao
licenciamento ambiental.

• Conhecimento em metodologias de gestão ágil de projetos,
como Scrum, Microsoft Project; e utilização de ferramentas
de melhoria da gestão como KanBan, Trello, Teams e outros.

• Leitura de documentos técnicos e artigos científicos em
Inglês.

• Valorização à cultura e uso sustentável de recursos
ambientais.

• Capacidade de trabalho em equipe;
• Boa desenvoltura na comunicação oral e escrita;
• Princípios éticos.
• Carteira nacional de habilitação categoria B;
• Registro nos Órgãos Profissionais;
• Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no

presente edital;
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Obrigatório:

• Cursos superior em: Engenharia Ambiental, Gestão
Ambiental, Engenharia Florestal, Ciência Biológicas,
Geografia, Ecologia, Química, Engenharia Sanitária e
Ambiental, Engenharia Hídrica ou Geologia.

Desejável:

• Conhecimentos em gestão de unidades de conservação,
informática (Word e Excel), procedimentos administrativos e
comunicação.

Esclarecimentos:

Enquanto durar a pandemia e a quarentena, o candidato
selecionado poderá, a critério do NGI Carajás e Fundep, ser
contratado e iniciar seu trabalho de forma remota, por
teletrabalho (home office), uma vez que a maioria das
atividades aqui descritas para a vaga podem ser realizadas desta
forma. Neste período, o candidato poderá permanecer em seu
município de origem, caso não more próximo à Carajás, mas
deverá apresentar-se presencialmente assim que retornarem as
atividades normais. No período de Teletrabalho, correrá às suas
expensas os custo de internet e disponibilidade de computador
necessário ao serviço.
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