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EDITAL DE SELEÇÃO – EQUIPE TÉCNICA PARA ATUAÇÃO JUNTO À  
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA PAU BRASIL  

EDITAL 01/2020 

 
A Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil abre processo seletivo para contratação de Educador(a) 

Ambiental para atuação junto a esta Associação no projeto: Implantação do Programa de Educação Ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Pardo – UGRHI 4, relativo ao Empreendimento FEHIDRO 2018-COB-1, sob o Contrato 
FEHIDRO nº 034/2019, por 09 meses, sem vínculo empregatício, em regime de pessoa jurídica para prestação do 
seguinte serviço, carga horária e valor:  
 

1. OBJETO 

FUNÇÃO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

VALOR 
HORA/AULA 

ATRIBUIÇÕES 

Educador(a) 
Ambiental 

01 510 horas 
 

R$ 71,03 
 Planejamento e execução do diagnóstico, 

compilação, sistematização e análise dos dados; 
 Planejamento e desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental e utilização de metodologias 
participativas e de educação à distância; 

 Elaboração de registros e relatórios técnicos de 
atividades. 

 

2. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

Os interessados deverão atender os seguintes requisitos: 

FUNÇÃO REQUISITOS NECESSÁRIOS 

Educador(a) Ambiental 
 Formação Superior em Licenciatura em Ciências Biológicas/Biologia OU Formação 

Superior, com Especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade; 
 Experiência em planejamento e execução de diagnósticos, compilação, 

sistematização e análise de dados; 
 Experiência profissional em educação à distância; 
 Vivências em atividades de Educação Ambiental; 
 Experiência de atuação em projetos no Terceiro Setor; 
 Domínio em digitação, internet, ferramentas de vídeochamada, pacote Office/Libre 

Office; 
 Disponibilidade para trabalho em fins de semana; 
 Disponibilidade para contratação imediata; 
 Disponibilidade para viajar; 
 Possuir Carteira Nacional de Habilitação; 
 Ter conhecimento da legislação pertinente à educação ambiental;  
 Ter conhecimento da legislação pertinente aos recursos hídricos; 
 Ter conhecimento sobre Comitês de Bacias Hidrográficas. 
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3. INSCRIÇÕES 
Os interessados devem enviar Curriculum Vitae com identificação do CNPJ, para o e-mail 
contato@paubrasil.org.br, assunto: processo seletivo educador(a) ambiental, no período de 29 de setembro, até 
às 23h55 do dia 05 de outubro de 2020. 
 
4. JULGAMENTO 
A classificação se dará por análise de currículo, realizada pela diretoria da Associação, e os selecionados serão 
publicados no site www.paubrasil.org.br e serão comunicados por e-mail em 07 de outubro de 2020 para 
contratação. 
 
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS 
 

Critérios Pontuação 
Experiência em planejamento e execução de diagnósticos, compilação, 
sistematização e análise de dados 

4 

Experiência profissional em educação à distância 3 
Vivência em atividades de educação ambiental 2 
Experiência de atuação em projetos no Terceiro Setor 1 

Total 10 
 

Critério de Desempate Pontuação 
Maior tempo de experiência em educação ambiental na execução de 
atividades de educação ambiental, em projetos, programas e 
diagnósticos 
 

1 

 
 
6. FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão feitos mensalmente pelos serviços realizados até o máximo estipulado no contrato e 
mediante disponibilidade de recursos do projeto FEHIDRO supracitado. 
 
7. SANÇÕES CONTRATUAIS  
Caso os serviços não sejam executados na quantidade e qualidade necessárias para o cumprimento das 
atribuições do profissional, em cada período de medição, os serviços não serão pagos e será cancelado o 
contrato. 

 
 
 
Ribeirão Preto, 29 de setembro de 2020. 
 
      
    Claudia Maria Ferreira Perencin 
                           Presidente 
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