REDE JUSTIÇA NOS TRILHOS
SELEÇÃO DE EDUCADOR POPULAR
AÇAILÂNDIA - MAFUNÇÃO: Educador Popular
SALÁRIO BRUTO: R$ 3.300,00
DATA DO EDITAL: 03/02/2017.
PRAZO PARA CANDIDATURA: 06/02/2017 a 24/02/2016.
LOCAL DE RESIDÊNCIA: Açailândia/Maranhão.
LOCAL DE TRABALHO: cidade de Açailândia e comunidades rurais em Açailândia e em
outros municípios no interior do Maranhão
CONTRATAÇÃO: Imediata.
DURAÇÃO DO CONTRATO: 3 anos.
REGIME DE CONTRATAÇÃO: CLT (carteira assinada)
DEDICAÇÃO: exclusiva, 40h por semana.
SOBRE JUSTIÇA NOS TRILHOS – JNT:
É uma rede de comunidades impactadas diretamente pelos grandes projetos de
exploração mineral e siderurgia no ‘Corredor de Carajás’ (Pará e Maranhão), que tratam
de defender seus direitos e os da natureza, construindo condições para uma vida digna
para as populações da região.
Tem como missão: fortalecer as comunidades ao longo do ‘Corredor de Carajás’ e
denunciar as violações aos direitos humanos e da natureza responsabilizando a empresa
Vale e o Estado, prevenindo novas violações e reafirmando os modos de vida e a
autonomia das comunidades nos seus territórios.
A equipe de educação popular da Justiça nos Trilhos desenvolve oficinas, seminários e
intercâmbios para fortalecer a organização das comunidades e contribuir à conquista de
seus direitos. Colabora com as comunidades para o acesso às instituições e às políticas
públicas. Valoriza a cultura e os modos de vida fortalecendo as lutas e resistências dos
territórios.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
 Realizar oficinas em comunidades ao longo do Corredor Carajás;
 Deslocar-se para trabalho em campo, principalmente fora de Açailândia;
 Estabelecer contatos com comunidades e agentes públicos;
 Educação em direitos humanos;
 Formação para o fortalecimento organizativo de comunidades rurais;
 Produzir relatórios.
REQUISITOS BÁSICOS:
 Formação superior em Ciências Sociais, Serviço Social, Pedagogia, Direito,
Educação do Campo ou afins;
 Experiência em movimentos sociais ou organizações de defesa dos direitos
humanos;
 Experiência em trabalho com comunidades rurais;
 Habilidades com produção textual;
 Facilidade para realizar trabalho em equipe;
 Compromisso e disposição;
Rede Justiça nos Trilhos – Rua Dom Pedro I, 425, Bairro Jacu, Açailândia-MA (antigo prédio da Defensoria
Pública do Maranhão). Telefone: 99 35380901. Site: www.justicanostrilhos.org

 Disponibilidade para viagens (inclusive nos fins de semana);
 Iniciativa e autonomia na realização dos trabalhos;

SELEÇÃO
 Envio de currículo (lattes ou vitae);
 Envio de texto dissertativo com o tema: Qual o papel do educador popular frente às
violações de direitos humanos? ETAPA ELIMINATÓRIA.
 Entrevista. ETAPA ELIMINATÓRIA.
CALENDÁRIO:
 Envio de currículo (lattes ou vitae) e texto dissertativo: até 24 de fevereiro de
2017, às 23h59.
 Entrevistas: os candidatos selecionados para as entrevistas serão
comunicados por e-mail ou telefone a partir do dia 03 de março de 2017.
CONTATOS:
 Endereço exclusivo para envio de documentos: editaleducadorjnt@gmail.com .
 Mais informações pelo telefone: (99) 35380901.
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