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Processo Seletivo 
 
 

Por meio deste edital, a Associação MarBrasil (www.marbrasil.org), organização não 
governamental sem fins lucrativos, formada por profissionais de competência 
científica, técnica e administrativa diversificada com a missão de “contribuir para a 
proteção, preservação, conservação, recuperação e o manejo sustentável do meio 
ambiente costeiro em todo território nacional, do patrimônio paisagístico e dos bens e 
valores culturais, visando a melhoria da qualidade de vida das comunidades 
litorâneas” abre processo de seleção para o seguinte cargo: 
 
 
 
 

TÉCNICO (A) EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL (terceirizado) 
 
 

Abaixo, seguem as informações. Todos (as) os (as) interessados (as) devem se 
manifestar com envio de currículo e carta de interesse para o email 
robin@marbrasil.org até 20/10/2017. O início dos trabalhos é mês de Novembro/2017. 
 

 

FUNÇÕES: 
 
* Trabalhar em conjunto com o componente de educação ambiental nas atividades 
relativas à sensibilização e educação junto aos diferentes públicos interessados dos 
projetos da instituição; 
 
* Participar nas atividades relativas à educação ambiental, biodiversidade, logística e 
administração dos diferentes projetos da Associação MarBrasil, incluindo-se 
elaboração de atividades lúdicas, palestras, desenvolvimento de materiais didáticos, 
incursões a comunidades costeiras, viagens técnicas, interação com turistas, 
veranistas e excursionistas, saídas de campo, coletas científicas, saídas embarcadas, 
e participação e apoio na organização em eventos em geral (congressos, feiras, 
palestras, reuniões comunitárias, cursos na rede de ensino, etc.). 
 
* Elaborar relatórios periódicos e planilhas, sempre respeitando as datas limites e 
cronogramas estabelecidos, a serem apresentados aos coordenadores de projetos da 
instituição; 
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PERFIL: 
 
* Capacidade de trabalhar em equipe e com diferentes projetos ao mesmo tempo; 
 
* Interesse em trabalhar no terceiro setor e ter conhecimento sobre questões e 
projetos socioambientais; 
 
* Ser proativo (a) e com disponibilidade para eventuais viagens e trabalhos, inclusive 
nos finais de semana; 
 
* Conhecimento em aspectos relativos à educação ambiental e conservação da 
biodiversidade marinha. 
 
 
CARACTERÍSTICAS INDISPENSÁVEIS: 
 
* GRADUAÇÃO (tecnólogo, bacharelado ou licenciatura) na área social ou ambiental; 
- biologia, oceanografia, áreas ambientais e correlatas. 
 
* Conhecimento e interesse em trabalhar com a educação ambiental e educação para 
a sustentabilidade para distintos públicos: crianças, jovens e adultos; 
 
* Conhecimento sobre terceiro setor, meio ambiente e sustentabilidade; 
 
* Conhecimento em informática (editores de texto e planilhas) e pontualidade na 
entrega de documentos, bem como boa redação de relatórios técnicos. 
 
* Experiência na condução de veículos de médio a grande porte. 
 
PRÉ-REQUISITO: Morar no litoral do Paraná, preferencialmente em Pontal do Paraná 
ou Matinhos. 
 
LOCAL DE TRABALHO: Litoral do Paraná. Bases fixas em Matinhos e Pontal do 
Paraná (Pontal do Sul). Viagens freqüentes no litoral do Paraná e litoral de São Paulo. 
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 27.000,00 (bruto). 
 
Os pagamentos poderão ser realizados mensalmente, mediante a efetiva prestação 
de serviço terceirizado com comprovação através de relatório mensal de atividades e 
apresentação de nota fiscal, conforme contrato a ser formalizado. O contrato terá 
duração de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado ou não. 
 
 
OBS: PREFERENCIALMENTE COM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CATEGORIA C 
OU D E EXPERIÊNCIA EM CONDUÇÃO DE VÉICULOS ARTICULADOS (CARRETA, 
TRAILLER, ETC). 
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