
VAGA PARA EDUCADOR (A) SOCIOAMBIENTAL DO PMM

A Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis), através do
Programa de Mamíferos Marinhos (PMM), está abrindo 01 (uma) vaga para EDUCADOR (A)
AMBIENTAL, para trabalhar no planejamento e execução de ações informativas e educativas
voltadas à conservação de mamíferos marinhos, no litoral do Ceará. A Aquasis é uma organização
sem fins lucrativos que atua com pesquisa e conservação de espécies ameaçadas de extinção no
nordeste do Brasil. Há 27 anos, por meio do PMM, realiza resgate, reabilitação e soltura de
mamíferos marinhos que encalham no litoral do Ceará.

1. Função:

O objetivo é a contratação de profissional que atue na área de Educação Socioambiental,
auxiliando no planejamento e execução de ações voltadas à informação e sensibilização de
diferentes perfis de públicos.

2. Atividades

● Auxiliar no planejamento e execução de atividades de informação e Educação
Socioambiental previstas no plano de trabalho, contemplando atividades de
mobilização, engajamento e sensibilização para diversos públicos, entre os quais
moradores de comunidades costeiras, pescadores e marisqueiras,  no litoral do Ceará;

● Auxiliar no planejamento e execução de Campanhas de informação sobre a soltura de
peixes-bois no litoral do Ceará, de acordo com o cronograma já existente;

● Auxiliar na execução de oficinas voltadas aos profissionais de turismo e professores,
com o objetivo de torná-los multiplicadores de informações relevantes à conservação
de mamíferos marinhos, sempre que houver necessidade, conforme acordado com a
coordenação;

● Auxiliar na execução de atividades socioculturais para crianças, jovens e adultos de
comunidades costeiras, sempre que houver necessidade, conforme acordado com a
coordenação;

● Auxiliar na organização da logística e infraestrutura adequada para cada atividade
desenvolvida, conforme orientação da coordenação;

● Cooperar com a elaboração de material informativo e educativo do PMM;
● Zelar pelo armazenamento e confidencialidade de informações e mídias referentes às

atividades de Educação Socioambiental executadas, que compõem o Acervo da
Aquasis;

● Zelar pela guarda e conservação de materiais e equipamentos utilizados nas atividades
realizadas;

● Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme a orientação da
coordenação.
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3. Pré-requisitos

● Nível Superior completo em Pedagogia, Ciências Ambientais, Oceanografia e áreas
afins, com diploma reconhecido pelo MEC;

● Disponibilidade para realizar viagens de campo e trabalhar em horários flexíveis, com
jornadas prolongadas;

● Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B válida;
● Ter iniciativa, dinamismo e bom relacionamento interpessoal;
● Boa articulação e desenvoltura para trabalhar em comunidades;
● Ser responsável, pontual, organizado (a) e comprometido (a) com o trabalho;
● Possuir experiência de estágio ou profissional em atividades de Educação

Socioambiental, Educação Popular e planejamento participativo de no mínimo seis
meses;

● Serão valorizadas as experiências profissionais anteriores nas áreas especificadas
quanto à sua duração e relevância, que incluam conhecimentos em metodologias
participativas, mobilização/engajamento comunitário, facilitação/mediação de
reuniões e resolução de conflitos.

4. Outros requisitos desejáveis

● Experiência com a produção de conteúdos educativos para mídias digitais;

● Bons conhecimentos em informática, principalmente em aplicativos do Microsoft

Office.

5. Regime de trabalho

● 40 horas semanais;
● Local de trabalho: Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos, em Caucaia/CE.

6. Contratação

● CLT, Salário Bruto R$ 2.200,00 + Insalubridade;
● Plano de saúde;
● Seguro de vida;
● Almoço no local de trabalho.

7. Inscrição e cronograma do processo seletivo

● Documentos: currículo lattes (em pdf), diploma de graduação e carta de intenção. Os
candidatos devem enviar a documentação para o e-mail selecao@aquasis.org com o
título “SELEÇÃO  ED. SOCIOAMBIENTAL” até o dia 17/01/2022;

● Uma carta de recomendação de profissional da área do edital, incluindo telefone ou
e-mail para contato. Solicitar o envio da carta pelo recomendante diretamente para o
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e-mail selecao@aquasis.org com o título “NOME DO CANDIDATO – ED.
SOCIOAMBIENTAL” até o dia 17/01/2022;

● Os pré-selecionados serão contatados para participar de uma entrevista virtual nos dias
19 e 20/01/2022;

● Divulgação do resultado em 21/01/2022.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail selecao@aquasis.org com o título
“DÚVIDA – SELEÇÃO PARA ED. SOCIOAMBIENTAL”.
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