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EDITAL DE SELEÇÃO – EQUIPE TÉCNICA PARA ATUAÇÃO JUNTO À 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA PAU BRASIL  
EDITAL 01/2021 

 
A Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil abre processo seletivo para contratação de Equipe Técnica para 
atuação junto a esta Associação no projeto: Formação de Comunidade Engajada ao Jogo de Interpretação em 
Educação Ambiental “Encantados do Rio Pardo”, relativo ao Empreendimento FEHIDRO 2020-PARDO_COB47, sob 
o Contrato FEHIDRO nº 007/2021, por 12 meses, sem vínculo empregatício, em regime de pessoa jurídica para 
prestação de serviço educativo e de desenvolvimento de jogo. 
 

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 Este empreendimento consiste em formar uma rede de moradores jovens e adultos dos municípios que integram 
a Bacia Hidrográfica do Pardo que se engajem em práticas de recuperação, preservação e manutenção dos 
recursos ambientais referentes às águas que compõem o rio Pardo e seus afluentes, bem como seu acesso e uso. 
Isso se dará através do contato, da disseminação e utilização do jogo de interpretação (RPG – Role Playing 
Games) “Encantados do Rio Pardo” como instrumento de educação ambiental, de reflexão, de discussão, de 
sensibilização e de sugestões de atuações. Esse jogo será elaborado, multiplicado e difundido por meio de 
oficinas nos municípios que compõem a Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 4. 
 

2. OBJETO 

FUNÇÃO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

VALOR 
HORA/AULA 

ATRIBUIÇÕES 

Pessoa de 
notório 
saber 

01 384 horas 
 

R$ 130,00 
 Pesquisa e desenvolvimento de um jogo de 

interpretação (RPG -  Role Playing Games), 
específico para a Bacia Hidrográfica do Pardo como 
instrumento de educação ambiental, de reflexão, de 
discussão e de sensibilização sobre o tema água. 

 Escrita do livro de regras. 

 Elaboração das fichas dos personagens. 

 Acompanhamento do projeto gráfico do livro e dos 
elementos do jogo. 

 Facilitação das oficinas do jogo 

Educador 
Ambiental 

01 320 horas 
 

R$ 110,00 
 Apoio técnico no desenvolvimento do jogo com 

levantamento dos problemas socioambientais da 
Bacia Hidrográfica do Pardo para transposição 
pedagógica e cultural. 

 Agendamento das oficinas do jogo nos municípios 
que compõem a Unidade de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos 4.  

 Apoio pedagógico e logístico na execução das 
oficinas do jogo. 

 Elaboração de registros e relatórios técnicos de 
atividades. 

http://www.paubrasil.org.br/
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3. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

 Os interessados deverão atender os seguintes requisitos: 

FUNÇÃO REQUISITOS NECESSÁRIOS 

Pessoa de notório 
saber 

 Formação de Nível Superior na área de Ciências da Saúde ou Ciências Humanas 

 Pós-graduação Strictu sensu ou Latu sensu com ênfase em Jogos de 
Interpretação (RPG - Role playing games). 

 Pesquisa, produção e divulgação de conhecimento científico envolvendo Jogos 
de Interpretação (RPG - Role playing games). 

 Experiência em produção de materiais e desenvolvimento de jogos de 
interpretação (RPG - Role playing games). 

 

Educador Ambiental 
 Formação Superior em Ciências Biológicas/Biologia ou Pedagogia, Geografia, 

Agronomia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal com especialização 
em educação ambiental. 

 Experiência em atividades de Educação Ambiental.  

 Experiência de atuação em projetos no Terceiro Setor. 

 Domínio em digitação, internet, pacote Office/Libre Office. 

 Disponibilidade para trabalho em fins de semana. 

 Disponibilidade para contratação imediata. 

 Disponibilidade para viajar. 
 

 

4. INSCRIÇÕES 
 
 Os interessados devem enviar Curriculum Vitae com identificação do CNPJ, para o e-mail 
contato@paubrasil.org.br, assunto: Processo seletivo pessoa de notório saber ou Educador Ambiental, no 
período de 23 de julho, até às 23h55 do dia 29 de julho de 2021. 
 
5. 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 30 de julho de 2021 para 
contratação. 
 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DESEMPATE 
 
Para a função de pessoa de notório saber 
Avaliação 
Formação acadêmica e pesquisa com ênfase em jogos de interpretação (RPG - Role playing games): 5 pontos  
Experiência em desenvolvimento de jogos de interpretação (RPG - Role playing Games): 4 pontos 
Desempate 
Mais experiências em desenvolvimento de jogos de interpretação 
  
 

http://www.paubrasil.org.br/
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Para a função de Educador Ambiental 
Avaliação 
Qualificação profissional em educação ambiental: 5 pontos 
Experiência de atuação em projetos no Terceiro Setor: 4 pontos 
Desempate 
Maior tempo de experiência em atividades de educação ambiental 
 
7. 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. 
 
8. 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, 23 de julho de 2021. 
 
      

    Claudia Maria Ferreira Perencin 
                           Presidente 
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