
 
 

Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social 
CNPJ: 03.597.850/0001-07 

Rua Frei Caneca, 139, Bairro Bonfim – Belo Horizonte/ MG - CEP: 31210-530.                                                                      

Telefone: (31) 3327-2831 

www.aedasmg.org 

 

EDITAL DE SELEÇÃO n° 002/ 2019 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO 
 

 

Belo Horizonte 26 de julho de 2019. 
 

 

A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - AEDAS, com atuação no campo da 

assessoria técnica, vem tornar público a realização do processo seletivo simplificado de 

contratação de profissionais para compor a equipe do projeto:  

 

ASSESSORIA TÉCNICA ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS PELO ACIONAMENTO 

DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BARRAGENS DE MINERAÇÃO 

(PAEBM) DA ARCELORMITTAL NO MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU - MG. Que tem 

por objetivo: promover a elaboração do Plano de Reparação integral dos atingidos e atingidas 

pelo acionamento do PAEBM para a garantida de seus direitos a partir da participação ampla e 

informada nos processos decisórios e para a retomada dos seus modos de vida. 

 

I – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A AEDAS lança o presente Edital para contratação sob o regime da CLT, com dedicação 

exclusiva, 44 horas semanais, em Processo Seletivo Simplificado de pessoal por tempo 

determinado de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, para as seguintes vagas: 

A. Assessores/as técnicos/as de nível superior pleno (12 vagas) 

B. Assessores/as técnico/as de nível superior júnior (05 vagas), 

C. Coordenador/a geral de projeto (01 vaga).  

O presente edital ficará aberto das 19h00 do dia 26 de julho de 2019 até às 18h00 do dia 02 de 

agosto de 2019 (horário de Brasília).  

Depois da seleção dos melhores currículos será apresentado no site oficial da AEDAS a lista 

dos pré-selecionado até o dia 09 de agosto de 2019. Os candidatos pré-selecionados serão 
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convocados a participar de entrevistas presenciais, que ocorrerão entre os dias 12 a 21 de 

agosto de 2019, em Belo Horizonte – MG, na sede da AEDAS.  

Após as entrevistas, a divulgação do resultado ocorrerá no dia 23 de agosto de 2019. Os 

selecionados serão convocados a se apresentarem de imediato, no dia 26 de agosto de 2019 

para o início das atividades. 

Recursos serão aceitos em até 48 horas após a divulgação da lista de pré-selecionados e da lista 

com o resultado final. 

 

II – DOS REQUISITOS BÁSICOS  

1- ASSESSOR/A TÉCNICO/A DE NÍVEL SUPERIOR PLENO – 12 VAGAS  

 

1.1- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

Executar atividades referentes ao projeto relacionadas à sua formação profissional, acompanhar 

as famílias atingidas, priorizando a organização e mobilização comunitária. Interlocução direta 

e permanente com parceiros do projeto para execução das atividades. Planejar, organizar, 

executar e acompanhar cursos, capacitações, seminários e intercâmbios, bem como sistematizar 

as atividades e experiências locais.  

 

1.2- EXPERIÊNCIA DESEJADA PARA AS FUNÇÕES 

 

➢ Ter experiência comprovada na área de trabalho em comunidades atingidas por grandes 

empreendimentos; 

➢ Capacidade de planejar e coordenar eventos; solucionar problemas, mediar processos 

decisórios, iniciativa e dinamismo; 

➢ Experiência em processos de articulações com Movimentos Sociais, Movimentos 

Sindicais, Redes e Fóruns;  

➢ Ter capacidade de trabalho em equipe e diálogo social; 

➢ Ter experiência com educação popular e metodologias participativas;  

➢ Compreender a dinâmica de funcionamento das ONGs; 

➢ Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 

➢ Domínio dos principais recursos da informática; 
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➢ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A/B ou B; 

➢ Disponibilidade para viagens e trabalhar finais de semanas e feriados; 

➢ Disponibilidade fixar moradia em Itatiaiuçu - MG. 

1.3- FORMAÇÃO EXIGIDA 

➢ Experiência profissional comprovada compatível com a área de conhecimento de no 

mínimo 3 anos. 

➢ Nível superior completo em uma das seguintes áreas: 

ÁREA VAGAS FORMAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Jurídico 03  Direito  Acompanhar e atender os atingidos e atingidas no 

território. Será a equipe que ficará à frente dos 

processos de execução dos produtos de Formação em 

Direitos, Avaliação de imóveis, Elaboração da matriz 

de danos e o Acompanhamento do processo de 

reparação, sob a ótica do direito e aplicação da 

legislação pertinente. Irá acompanhar as reuniões com 

Comissão, Arcelor e MPMG e MPF.  

Ciências 

Humanas  

01 Ciências 

Sociais ou 

Geografia 

Acompanhar a elaboração dos instrumentos de 

cadastramento dos atingidos e atingidas, a 

sistematização dos trabalhos realizados pelas equipes, 

e contribuir na elaboração e análise de documentação 

disponibilizada pelo MPF. Será também responsável, 

pelo diálogo transversal com as outras áreas para 

execução dos estudos técnicos a serem desenvolvidos. 

Ciências 

Agrárias e 

Natural 

01 
Ciências 

Agrárias  

Acompanhar os atingidos produtores rurais no 

levantamento das perdas dos modos de produção e 

escuta para elaboração do Plano de 

Reparação.  Assessoramento na elaboração da matriz 

de danos no que diz respeito a sua área de atuação.  

      01 Geólogo 
Realizar os estudos apresentados pela empresa e pelas 

auditorias que acompanham a situação da barragem. 

Traduzir, em linguagem acessível aos atingidos, os 

dados técnicos apresentados pela Arcelormittal. 

Comunicação 01 Comunicação 

Social ou 

Atuar para garantir que todos os atingidos e atingidas 

estejam informados de todo trabalho da assessoria. 
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Jornalismo  Criar instrumentos de comunicação popular. 

Arquitetura e 

Engenharia  

01 Engenharia 

Civil ou 

Arquitetura e 

Urbanismo  

Acompanhar os produtos relacionados às “edificações” 

dos atingidos (avaliação de imóveis; reassentamento 

coletivo e/ ou familiar, a depender do andamento do 

processo). Acompanhará a elaboração e a aplicação 

dos instrumentos do processo de cadastramento. 

Traduzir documentos técnicos referentes ao estado de 

conservação dos imóveis interditados. 

Social  01 Serviço Social 
Acompanhamento do processo reparatório.  Realização 

de atendimento. Avaliar de forma individualizada a 

situação de cada família, comunidade ou pessoa 

atingida, quanto a seus direitos, inclusive, do ponto de 

vista de eventos indenizatórios. 

Saúde  01 Profissionais da 

área da saúde 

coletiva 

Acompanhamento do processo reparatório. Realizar 

atendimento individualizado. Acolher demandas 

específicas da área da saúde coletiva. Acompanhar o 

processo de adoecimento da comunidade propondo 

soluções possíveis para o plano de mitigação. Fazer os 

devidos encaminhamentos de atingidos e atingidas 

adoecidos ao Sistema Único de Saúde. 

Psicológica  02 Psicologia  
Acompanhamento do processo reparatório. Realizar 

atendimento individualizado. Acolher demandas 

específicas da área da saúde coletiva. Acompanhar o 

processo de adoecimento da comunidade propondo 

soluções possíveis para o plano de mitigação. Fazer os 

devidos encaminhamentos de atingidos e atingidas 

adoecidos ao Sistema Único de Saúde. 

 

2- ASSESSOR /A TÉCNICO/A DE NÍVEL SUPERIOR JÚNIOR – 05 VAGAS  

2.1- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

Acompanhar as famílias atingidas, priorizando a organização e mobilização comunitária. 

Interlocução direta e permanente com parceiros do projeto para execução das atividades. 

Organizar, executar e acompanhar cursos, capacitações, seminários e intercâmbios, bem como 

sistematizar as atividades e experiências locais. 

2.2- EXPERIÊNCIA DESEJADA PARA AS FUNÇÕES 
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➢ Ter experiência comprovada com comunidades atingidas por grandes empreendimentos; 

➢ Capacidade de planejar e coordenar eventos; solucionar problemas, mediar processos 

decisórios; iniciativa e dinamismo; 

➢ Experiência em processos de articulações com Movimentos Sociais, Movimentos 

Sindicais, Redes e Fóruns;  

➢ Ter experiência com educação popular, metodologias participativas;  

➢ Compreender a dinâmica de funcionamento das ONGs; 

➢ Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 

➢ Domínio dos principais recursos da informática; 

➢ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A/B ou B; 

➢ Disponibilidade para viagens e trabalhar finais de semanas e feriados; 

➢ Disponibilidade fixar moradia em Itatiaiuçu - MG. 

2.3- FORMAÇÃO EXIGIDA 

➢ Nível Superior Completo. 

➢ Experiência profissional comprovada compatível com o objetivo do projeto de no 

mínimo 1 ano. 

3- COORDENADOR/A GERAL DE PROJETO – 01 VAGA  

3.1- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

Coordenar corpo técnico do projeto garantindo a execução das metas e cronograma.   

Interlocução direta e permanente com parceiros do projeto para execução das atividades. 

Organizar, executar e acompanhar cursos, capacitações, seminários e intercâmbios, bem como 

sistematizar as atividades e experiências locais. 

3.2- EXPERIÊNCIA DESEJADA PARA A FUNÇÃO 

➢ Experiência profissional comprovada compatível o objetivo da função. 

➢ Ter experiência comprovada com comunidades atingidas por grandes empreendimentos; 

➢ Capacidade de planejar e coordenar eventos; solucionar problemas, mediar processos 

decisórios; iniciativa e dinamismo; 
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➢ Experiência em processos de articulações com Movimentos Sociais, Movimentos 

Sindicais, Redes e Fóruns;  

➢ Ter experiência com educação popular, metodologias participativas;  

➢ Compreender a dinâmica de funcionamento das ONGs; 

➢ Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 

➢ Domínio dos principais recursos da informática; 

➢ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A/B ou B; 

➢ Disponibilidade para viagens e trabalhar finais de semanas e feriados; 

➢ Disponibilidade fixar moradia em Itatiaiuçu - MG. 

3.3- FORMAÇÃO EXIGIDA 

➢ Nível Superior Completo. 

III – DA FORMA DE INSCRIÇÃO  

1- Preenchimento formulário online (disponível em: 

https://forms.gle/3aCLJbXmXSrDJSKaA).  

2- Anexar no próprio formulário indicado anteriormente o Currículo vitae resumido 

(máximo 2 páginas). Priorizar as experiências mais relevantes e recentes. O Currículo 

deverá ser em formato “PDF”, e a ausência deste implicará em desclassificação. 

Observação: as comprovações das formações e títulos serão apresentadas no momento da 

contratação, e não deverão ser enviadas no momento da inscrição. 

IV – DAS CONDIÇÕES SALARIAIS 

1. Nível superior Pleno: salário bruto de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

2. Nível Superior Júnior: salário bruto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

3. Coordenador/a Geral de Projeto: salário bruto de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
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