
 
 
 

 

Edital de Seleção de Turma – CVT Projeto “Fortalecimento da Bioeconomia por meio da 

estruturação das cadeias produtivas e de valor da agricultura familiar e das suas redes de 

agroecologia no Amazonas.” 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é uma Organização Social supervisionada 

pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) do Governo Federal. Criado em 1999, 

com a missão de "Promover pesquisa científica sobre a biodiversidade, manejo e conservação dos 

recursos naturais da Amazônia de forma participativa e sustentável". Desde o início, o Instituto 

Mamirauá, desenvolve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo e assessoria 

técnica na Amazônia. Entre suas áreas de atuação estão as Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá e Amanã, na região do Médio Solimões, estado do Amazonas. Juntas, essas 

unidades de conservação somam uma área de 3.474.000 ha. Por intermédio de convênios com o 

Governo do Estado do Amazonas, o Instituto Mamirauá apoia a gestão destas reservas. 

Em 2013, o Instituto criou, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para 

Inclusão Digital do MCTI, o Centro Vocacional Tecnológico - CVT "Tecnologias Sociais da Várzea 

Amazônia" no intuito de capacitar jovens gestores das instituições que realizam manejo sustentável 

na região do Médio Solimões e calhas. Ao final dos cursos, esses jovens já capacitados, retornam 

as suas comunidades, organizações, associações contribuindo com seus conhecimentos e 

articulação em ações de conservação, manejo e melhoria da qualidade de vida de seus pares e de 

si mesmos. 

Considerando os bons resultados atingidos pelo CVT, o Programa de Manejo de 

Agroecossistemas, através do projeto “Fortalecimento da Bioeconomia por meio da 

estruturação das cadeias produtivas e de valor da agricultura familiar e das suas redes de 

agroecologia no Amazonas”, pretende capacitar lideranças regionais e locais femininas 

(especialmente mulheres ribeirinhas, indígenas, agricultoras, extrativistas e moradoras locais que 

tenham interesse em desenvolver atividades relacionadas agricultura agroecológica e promover a 

geração de renda em suas áreas de moradia e/ou organizações) promovendo o acesso à 

informação para um manejo sustentável na agricultura familiar.  O curso será modular, oferecido 

no período de Maio a Julho de 2022 e contará com atividades na sede do Instituto Mamirauá – 

IDSM, localizado em Tefé e práticas em campo que serão realizadas em Tefé e região.  

Módulo 1. Teoria e Prática - Curso de Produção Agroecológica e Orgânica – Maio/2022 (05 dias) 

Módulo 2. Teoria e Prática - Curso de Produção Agroecológica e Orgânica – Maio/2022 (05 dias) 

Módulo 3. Oficina de Organização Financeira na agricultura familiar – Junho/2022 (05 dias) 

Módulo 4. Oficina de Comercialização e Políticas Públicas para agricultura familiar – Julho/2022 

(05 dias). 

As atividades previstas neste curso, implementadas pelo IDSM, serão realizadas com apoio 

do projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor, desenvolvido no âmbito da Cooperação Brasil-

Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da parceria entre o Ministério da 



 
 
 

 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, com apoio do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do 

Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha. 

Por meio desse edital o IDSM vem abrir seleção de 25 mulheres, sendo que 50% desse 

público devem ter entre 16 e 29 anos de idade, e o restante das vagas poderão ser preenchidas 

por mulheres com a idade acima de 30 anos. Informamos que 02 (duas) vagas serão destinadas a 

jovens mulheres, em situação de vulnerabilidade, participantes de projeto social de geração de 

renda e qualidade de vida através da agricultura urbana.  

Critérios de participação da seleção: 

• Ser do gênero feminino; 

• Ter sido imunizada com todas as doses contra COVID-19, inclusive a dose reforço 

(se estiver na faixa etária apta a tomar a dose de reforço e se as doses já estiverem 

disponíveis na região de residência); 

• Ser moradora dos territórios de abrangência dos municípios de Tefé, Alvarães e 

Uarini; 

• Ser participante em ações de organizações de produção rural – agroextrativista; 

• Ser indicada pela comunidade e/ou organização que faz parte, comprovando o fato 

através de uma ata de reunião onde sua indicação foi realizada, com assinatura da 

maioria dos sócios da mesma e ficha cadastral ou documento que comprove a sua 

filiação a mesma instituição; 

• Ter 16 anos ou maior que isso na efetivação da matrícula; 

• Saber ler e escrever;  

• Ter disponibilidade para permanecer em Tefé durante as atividades didáticas do 

curso; 

• Ter liberdade de viajar para atividades didáticas e de acompanhamento técnico 

orientadas pelos professores e técnicos do curso; 

• Ter compromisso de retornar para a sua comunidade e/ou organização para repassar 

o conhecimento adquirido durante os módulos do curso compartilhando e ensinando 

outras pessoas o que foi ensinado; 

• Estar disposto a cumprir regras institucionais e apoiar nas ações educacionais 

propostas; 

• Ter perfil comunitário e responsável; 

As candidatas devem entender que a seleção neste processo seletivo não conota 

vínculo empregatício com o IDSM. 

O PMA (IDSM) se compromete a fornecer: apoio para alimentação durante o curso e 
atividades de campo, apoio para o transporte/deslocamento para todas as alunas e o apoio para 
hospedagem será apenas para as alunas que não tenham residência em Tefé. 



 
 
 

 

Documentos necessários para concorrer às vagas (esses deverão ser entregues, 
completos e sem rasura entre os dias 23/03/2022 a 07/04/2022 na portaria do IDSM com a 
inscrição “CVT 2022”) 

• Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

• Cópia do CPF; 

• Cópia da Carteira de vacinação, que comprove que tomou as vacinas da COVID-
19, incluindo a dose de reforço; 

• Carta de intenção escrita a próprio punho (a candidato/a deverá escrever o 
motivo pelo qual quer participar desse curso) e anotar telefone para contato; 

• Cópia da Ata de reunião da instituição / associação / comunidade onde foi 
escolhido o/a candidato/a para concorrer a vaga no projeto; 
 

A falta de qualquer um desses documentos obrigatórios, acarretará a impossibilidade da 
efetivação da inscrição a candidata. 

Critérios de seleção 

• Análise de documentos – para averiguar se estão em dia e comprovação de 
veracidade dos mesmos; 

• Análise dos textos escritos (carta de intenção, enviada junto com os documentos para 
seleção; 

• Entrevista – os pré-selecionados serão entrevistados por técnicos e pesquisadores 
do corpo do IDSM; 

Cronograma do edital  

• Lançamento: 23 de março de 2022 

• Entrega de documentação: até 07 de abril de 2022  

• Anúncio das Pré-selecionadas para entrevista: 11 de abril de 2022 

• Seleção (entrevistas): 13 a 20 de abril de 2022. 

• Anúncio das selecionadas para a turma: 25 de abril de 2022 

• Início das atividades didáticas: 02 de maio de 2022 

• Modulo 1 – 02 a 06 de maio 

• Módulo 2 – 23 a 27 de maio 

• Módulo 3 – junho a definir  

• Módulo 4 – julho a definir 

 


