EDITAL Nº 04/2020 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE UMA
VAGA PARA ORIENTADOR DE ECOTURISMO DA POUSADA UACARI –
RESERVA MAMIRAUÁ
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), através da sua filial
Ecoturismo, está selecionando 01 (um) profissional para ocupar o cargo de Orientador de
Ecoturismo, cujas atividades serão realizadas na Pousada Uacari e na sua área de abrangência.
A Pousada Uacari fica localizada dentro da área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá - RDSM, no município de Uarini-AM, e tem a gestão compartilhada com lideranças
comunitárias locais.
A RDSM, com uma área de 1.124.000ha, é formada inteiramente por florestas de várzea, um
ecossistema de grande produtividade e valor ecológico e sócio-cultural. Foi a primeira unidade
de conservação no Brasil a conciliar conservação da biodiversidade com manejo participativo
dos recursos naturais. Dentre as várias ações realizadas pelo Instituto Mamirauá na área da
reserva, há a implementação de projetos de geração de renda para as populações locais, e o
turismo de base comunitária constitui um desses projetos. Seus objetivos principais são
promover a conservação da biodiversidade, através da valorização dos recursos cênicos; gerar
uma renda alternativa para as comunidades locais, visando a melhoria de sua qualidade de vida;
e divulgar aos visitantes os trabalhos realizados pelo Instituto Mamirauá, em prol da
conservação da região amazônica.
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A):







Nível superior (biologia, ecologia, turismo ou área correlata);
Fluência em português e inglês (candidatos que não possuem fluência nestes idiomas não
serão considerados);
Experiência como condutor em áreas naturais (desejável);
Experiência com comunidades tradicionais (desejável);
Experiência na condução de passarinheiros e/ou afinidade com ornitologia (desejável);
Experiência na condução de fotógrafo e/ou afinidade com fotografia ou experiência na
condução de fotógrafos (desejável);

ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:










Recepcionar, juntamente com os demais membros da equipe, os hóspedes da Pousada
Uacari;
Acompanhar os hóspedes nas atividades turísticas (visita a trilhas, lagos e comunidades
locais), atuando como condutor de visitantes;
Informar os visitantes sobre a fauna e flora da RDSM e sobre a várzea amazônica, sobre as
populações locais, bem como sobre as atividades realizadas pelo Instituto Mamirauá;
Dar palestras sobre o ecossistema e as atividades do Instituto Mamirauá;
Atuar na capacitação dos condutores locais realizando cursos e treinamentos;
Assessorar estagiários (as);
Elaborar material informativo sobre o ecossistema e sobre as atividades do Instituto para
uso dos hóspedes, como listas de fauna, guias de campo, etc;
Participar e representar a Pousada em reuniões, assembleias e eventos da comunidade local,
quando for demandado;
Avaliar e sugerir melhorias para o Setor de Lazer da Pousada Uacari;
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Estar envolvido na operação do Setor de Lazer da Pousada Uacari, zelando por todos os
equipamentos e materiais a ele relacionados.

O INSTITUTO MAMIRAUÁ OFERECE:




Assistência Médica (com coparticipação do funcionário),
Transporte, hospedagem e alimentação na Pousada Uacari (onde passará a maior parte
do tempo);
A remuneração para o cargo é de R$ 2.440,00 (bruto) mensal em regime CLT, com
período de experiência de 45 dias podendo ser prorrogado por mais 45 dias.

CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:





Disponibilidade para residir em Tefé (AM) e viajar para Pousada Uacari, RDS
Mamirauá, onde desempenhará suas atividades;
Exibição dos documentos pelo candidato selecionado, sendo que a contratação do
mesmo ficará condicionada à apresentação desses documentos no prazo estipulado;
Aptidão do candidato selecionado nos exames médicos requeridos, destinados à
avaliação da sua condição de saúde, em atendimento ao art. 168 da CLT;
Os custos com passagens aéreas/fluviais a partir de capitais brasileiras, será arcada pelo
empregador.

PROCEDIMENTOS PARA OS INTERESSADOS:







As inscrições serão realizadas somente por correio eletrônico, para o seguinte e-mail:
edital04_2020@mamiraua.org.br colocando no assunto: Seleção – Orientador de
Ecoturismo + nome;
Haverá uma pré-seleção de candidatos baseada na documentação das inscrições, e os
pré-selecionados serão convidados para entrevista presencial, via Skype e/ou telefone;
O candidato aprovado deverá apresentar todos os documentos comprobatórios das suas
qualificações pessoais informadas por ele na inscrição ou com o seu currículo, sendo
exigido a apresentação dos originais dos documentos, sob pena de não ser contratado;
O candidato aprovado que não comprovar suas qualificações e/ou fornecer informações
inadequadas não será contratado.

O candidato deverá enviar os seguintes documentos (enviar em um documento único no
formato PDF):



Currículo vitae;
Cópia dos seguintes documentos pessoais: RG, CPF, CTPS (Carteira de Trabalho e
Previdência Social), registro profissional (se houver), diploma. Serão exigidos
posteriormente os originais dos respectivos documentos;
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Duas referências profissionais (com nome completo, endereço e em especial o telefone
para contato);



Uma carta de intenções. A carta deverá ter no máximo duas páginas A4, e deve incluir
os seguintes tópicos:
Porque você acredita que tem um bom perfil para esta posição?
Quais são suas motivações para assumir esta função?

Submissões incompletas não serão consideradas.
CRONOGRAMA:
17/02/2020 – Início das inscrições;
09/03/2020 – Encerramento do prazo para envio das inscrições;
10/03/2020 – Os nomes dos candidatos pré-selecionados serão
site www.mamiraua.org.br, e os mesmos serão contatados para a entrevista;

listados

no

Até 16/03/2020 – Os candidatos pré-selecionados serão entrevistados;
Até 17/03/2020 – Divulgação do resultado final;
Até 24/03/2020 – Análise da documentação para fins de contratação;
06/04/2020 – Previsão para início das atividades.

Tefé-AM, 17 de fevereiro de 2020

Mais informações sobre a Pousada Uacari o site www.pousadauacari.org.br .
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