
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 
 
O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis/RJ (CDDH), entidade 
civil, sem fins lucrativos, de Utilidade Pública Municipal (Resolução 646/86 – 
09/1986) e Federal (Portaria 3.244 – 10/2004), CMAS n° 18-13/12/2000, abre 
processo seletivo para o cargo de Educador(a) Ambiental para atuar no Projeto  
Assessoria Jurídica Popular: pelo direito à moradia e à cidade na construção 
de propostas de adaptação às mudanças climáticas e resistência nos 
territórios na Região Serrana do Rio de Janeiro, sob gestão desta instituição, 
em parceria com a Misereor.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Número de vagas: 01 (uma) vaga para a função citada acima.  

Regime de contratação: celetista, com necessária dedicação profissional 
exclusiva.  

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.  

Remuneração: R$ 2.800,00 (salário bruto)  
 
 
2. DAS HABILIDADES E REQUISITOS REQUERIDOS:  
 
Experiência profissional com a temática dos direitos humanos e meio 
ambiente;  

Graduação em cursos das áreas de Ciências Sociais, Geografia, Geologia, 
Engenharia Florestal, com registro no órgão de classe;  

Capacidade de trabalho em equipes multidisciplinares;  

Capacidade de interlocução interinstitucional;  

Capacidade para elaboração e implementação de projetos sociais com foco na 
educação ambiental para a gestão;  

Capacidade de representação política;  

Capacidade de elaboração e sistematização da prática;  

Disponibilidade para realizar atividades em comunidades, inclusive fora do 
horário de expediente;  

Disponibilidade para viagens;  

Disponibilidade para residir em Petrópolis/RJ ou próximo;  

Habilidade em informática (documentos de texto, planilhas, utilização da 
internet);  

Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “B”.  
 
 
 
 



3. DAS ATRIBUIÇÕES/ATIVIDADES  
 
Preparar cursos e atividades de educação ambiental para gestão nas 
comunidades consideradas como áreas de risco no município de Petrópolis, 
fundamentadas nos debates da Justiça Ambiental e Climática;  

Organizar metodologias de trabalho na assessoria jurídica que conciliem a luta 
pela efetivação dos direitos humanos com a temática ambiental;  
Construir metodologias de educação ambiental para a transformação que 
possam ser aplicadas em consonância com os demais projetos da instituição;  

Articular as estratégias políticas com o fazer pedagógico da instituição;  

Organizar reuniões e seminários;  

Representar politicamente a organização no seu campo de atuação junto a 
outras instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas, e movimentos 
sociais, visando à promoção da proposta ético-política do marco da efetivação da 
justiça social e ambiental;  

Buscar parcerias para realização das atividades do projeto;  

Elaborar relatórios periódicos das atividades realizadas;  

Estabelecer contatos/atividades sistemáticos/as com as comunidades;  
 
4. DA INSCRIÇÃO  
 
Para a inscrição, o(a) candidato(a) ao processo seletivo deverá apresentar a 
seguinte documentação:  
Currículo;  

Carta de intenções de 01 (uma) lauda;  
 
Essa documentação deverá ser enviada ao CDDH impreterivelmente até o dia 31 
de janeiro de 2016 em formato .PDF, exclusivamente para o e-mail 
cddh@cddh.org.br com o título CURRÍCULO – EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

5. CRONOGRAMA DATA  EVENTO  

14 de janeiro de 2016  Divulgação do edital  

15 a 31 de janeiro de 
2016  

Recebimento das inscrições:  
e-mail: cddh@cddh.org.br  

01 de fevereiro de 2016  Primeira Etapa: Análise dos currículos e das cartas de 
intenção  

02 de fevereiro de 2016  Divulgação do resultado da primeira etapa  

03 de fevereiro de 2016  Entrevistas  

05 de fevereiro de 2016  Divulgação do resultado final  

15 de fevereiro de 2016  Contratação e início das atividades  

 

 

Petrópolis, 14 de janeiro de 2016. 

 

 

Equipe de Seleção 

CDDH – Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis 

Rua Monsenhor Bacelar, 400 – Centro – Petrópolis – RJ 
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