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INESC – Processo Seletivo para Contratação de Assessor(a) na Área de Políticas e 

Direitos Socioambientais com ênfase na Amazônia 

 

 

Brasília, 06 de junho de 2019 

 

 

Local: Brasília/Brasil  

Carga horária: 40 horas semanais.  

Cargo: Assessor(a)  

Salário: Salário e benefícios sociais compatíveis com o cargo. 

Prazo do contrato: contrato CLT por tempo determinado, um ano, renovável por mais 

um ano. 

Início: Imediato. 

 

Sobre o Inesc – Instituto de Estudos Socioeconômicos  
O Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc, criado em 1979, é uma organização 

não governamental, sem fins lucrativos, não partidária e com finalidade pública. A ação 

do Inesc orienta-se para ampliar a participação social em espaços de deliberação de 

políticas públicas. Em suas intervenções utiliza o instrumental orçamentário como eixo 

estruturante do fortalecimento e da promoção da cidadania. Para ampliar o impacto de 

suas ações, atua em estreita parceria com outras organizações, movimentos e coletivos 

sociais. Tem uma atuação multitemática e articulada às demandas históricas de sujeitos 

de direitos e à luta social por garantia de direitos: dos povos indígenas, dos quilombolas, 

das crianças, adolescentes e juventude, direito à cidade, ao meio ambiente e à terra, 

entre outros. Atua também com temas cabendo destacar: mudanças climáticas, 

combustíveis fósseis, questão tributária. Para ampliar o impacto de suas propostas e 

ações, o Inesc trabalha em parceria com outras organizações e coletivos sociais – 

nacionais e internacionais – e se posiciona politicamente entre as organizações do 

campo democrático e popular da Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais – Abong. 

 

Escopo da atuação 

Atuação no cargo de Assessor(a) Político(a), conforme estratégias institucionais e 

projetos contratados junto a parceiros/apoiadores. O(A) profissional atuará com ênfase 

na análise e ações de incidência em políticas, medidas e processos relacionados à 

temática dos direitos socioambientais e sua relação com investimentos na Amazônia. 

Entendemos por política socioambiental, em linhas gerais, o conjunto de medidas 

legislativas e regulatórias, de gestão pública, orçamentária e extra orçamentária, por 

meio do qual o poder público executa a política ambiental juntamente com políticas de 
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reconhecimento, garantia e proteção dos direitos das populações que vivem e 

sobrevivem com base em uma relação com a terra, o território, a floresta e a 

biodiversidade que não se resume à dimensão do mercado ou da sobrevivência material. 

É esperado que o(a) profissional a ser contratado(a) tenha habilidades e capacidades de 

análise e articulação nas temáticas que estão direta e indiretamente relacionadas a tal 

política, inclusive os investimentos públicos, privados e públicos e privados que afetam 

direitos socioambientais na Amazônia. 

 

Atividades 

 Realizar estudos nos temas de infraestrutura e energia com foco na Amazônia e 

incluindo aspectos do licenciamento ambiental. 

 Elaborar análises sobre orçamento público nos níveis federal, estadual e municipal 

dedicado às políticas socioambientais na Amazônia. 

 Realizar estudos sobre investimentos e direitos na Pan-Amazônia. 

 Atuar, com organizações parceiras, aliadas bem como em articulações da sociedade 

civil, para debater e incidir em defesa de direitos socioambientais. 

 Promover processos de formação em Orçamento e Direitos junto a organizações no 

Brasil e fora do país. 

 Contribuir para o aperfeiçoamento das práticas e metodologias de formação utilizadas 

pelo Inesc. 

 Acompanhar e analisar o ciclo orçamentário na perspectiva dos Direitos Humanos 

com ênfase na temática socioambiental. 

 Analisar a conjuntura e efetuar correlações com o orçamento público. 

 Produzir notas técnicas, textos, artigos e outros documentos com base em estratégias e 

prioridades definidas pela instituição. 

 Realizar trabalho de monitoramento e incidência no Congresso Nacional a partir de 

prioridades e estratégias definidas institucionalmente. 

 Participar da elaboração de projetos. 

 Elaborar relatórios para projetos. 

 Participar da organização de eventos. 

 Representar o Inesc em eventos nacionais e internacionais. 

 Participar das negociações de clima. 

 Atender outras solicitações pertinentes a sua função 

 

Requisitos da vaga 

 Formação superior, desejável mestrado ou doutorado em áreas afins. 

 Domínio da língua inglesa – leitura, fala, escrita.  

 Desejável domínio da língua espanhola – leitura, fala, escrita. 

 Conhecimento nas áreas de orçamento público, de políticas ambientais e 

socioambientais. 

 Experiência comprovada no tema Amazônia. 

 Conhecimento sobre Direitos Humanos, tratados internacionais de direitos humanos e 

meio ambiente.  

 Domínio do Office, principalmente: Word, Excel e Power Point.  

 Familiaridade com Dados Abertos. 

 Capacidade de produção de texto e habilidade para falar em público.  

 Capacidade de articulação e diálogo com a sociedade civil e poderes públicos. 

 Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. 
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 Capacidade de trabalhar em equipe. 

 

 

Participação no processo seletivo  

Os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail para inesc@inesc.org.br com os 

seguintes documentos:  

1. Carta de apresentação destacando competências e habilidades relacionadas com o 

presente termo de referência. Incluir duas referências profissionais (nome, instituição, 

cargo, e-mail e telefone).  Máximo de 1 página, Times New Roman, 12, espaçamento 

simples. 

2. Curriculum Vitae.  

3. Texto de até duas páginas (Times New Roman, 12, espaçamento simples) em 

português abordando a seguinte questão: “É possível conciliar investimentos focalizados 

na exploração de recursos naturais (agronegócio, mineração, energia e infraestrutura) 

com a garantia de direitos ambientais e socioambientais na Amazônia?”  

4. Texto de até uma página (Times New Roman, 12, espaçamento simples) em inglês 

sobre porque deseja trabalhar no Inesc. 

 

Indique no assunto do e-mail: INESC – Processo Seletivo para Contratação de 

Assessor(a) na Área de Políticas e Direitos Socioambientais com ênfase em Amazônia. 

A seleção será feita em duas fases: primeira fase de seleção de análise de documentos. 

Segunda fase de entrevistas. 

 

Cronograma do processo seletivo:  

 Prazo para o envio da candidatura: Até 19 de julho de 2019 (candidaturas enviadas 

após esta data e/ou com documentação incompleta não serão aceitas no processo).  

 Prazo para divulgação dos(as) selecionados(as) na primeira fase: até 26 de julho de 

2019. 

 Realização de entrevistas: 01 e 02 de agosto de 2019. 

 Divulgação do resultado final: até 06 de agosto de 2019. 

 

 

O resultado final será publicado no site do Inesc. Todas as informações sobre esta vaga 

estão disponibilizadas neste edital. Não serão oferecidas informações adicionais por e-

mail ou telefone. 


