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EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2022/PAR 

 

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E 

CADASTRAMENTO DE CURRÍCULOS 

 
 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2022. 

 

 
A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS), torna público o 

processo de cadastramento de profissionais com vistas a compor o banco de currículos, a 

fim de possibilitar contratações futuras a partir das demandas, para atuação nos projetos: 

 
PROJETOS PARAOPEBA, REGIÕES 01 E 02 

 
 

Assessoria Técnica aos Atingidos e Atingidas em razão do rompimento da barragem 

B-I e soterramento das barragens B-IV e B-IV-A da mina Córrego do Feijão, da 

empresa VALE S.A, na Região 1 - Brumadinho (MG) e Região 2 - Mário Campos, 

São Joaquim de Bicas, Betim, Igarapé e Juatuba (MG), a fim de atuar nas atividades 

relacionadas à reparação integral das perdas e danos decorrentes do desastre socio 

tecnológico e ambiental. 

O presente Edital tem vigência no ano corrente, 2022, compreendo as etapas aqui previstas. 

Não obstante, o chamamento para entrevistas e contratações podem ocorrer enquanto vigorar 

o Projeto Paraopeba. 

 

I – DA INSTITUIÇÃO 

 
 

A AEDAS é uma associação civil de caráter representativo, sem fins lucrativos. 

Há mais de 20 anos a AEDAS inspira e pratica a defesa do ser humano e do meio ambiente. 

Para ser consequente com este objetivo, consolidamos em nossa história uma equipe de 
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elevada capacidade técnica e vasta experiência em trabalhos comunitários. Atualmente a 

Associação atua junto a mais de 300 mil pessoas em todo o estado de Minas Gerais, no 

meio urbano e rural. Priorizando sempre trabalhar em rede com as diversas organizações 

da sociedade. 

 
Semear o presente para colher o futuro! Ver o desenvolvimento como algo 

indissociável da sustentabilidade e dos direitos humanos; compreender a organização, 

formação, produção e geração de renda como pilares da estruturação das comunidades. É 

o que orienta a prática e a construção cotidiana da AEDAS. 

 

 

II – DOS PROJETOS PARAOPEBA – REGIÕES 01 E 02 

 

 

Os projetos supracitados tem como objetivo subsidiar e impulsionar a 

pormenorização da identificação e extensão dos danos sofridos pelas famílias atingidas 

em razão do rompimento da barragem B-I e soterramento das barragens B-IV e B-IV-A 

da mina Córrego do Feijão da empresa Vale S.A na Região 1 – Brumadinho (MG) e 

Região 2 – Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, Igarapé e Juatuba (MG), bem 

como na elaboração, em caráter complementar, de propostas de medidas reparatórias, a 

partir da promoção da participação efetiva e garantia do acesso à informação, como 

assistentes judiciais das partes autoras nos processos judiciais nº 5044954-

73.2019.8.13.00.0024 e 5087481-40.2019.8.13.0024, exercendo o princípio da 

cooperação. 

 

Compete também à Assessoria Técnica acompanhar a implementação dos 

projetos de reparação socioeconômica e ambientais incidentes nos anexos do Acordo 

Judicial firmado entre a Vale S.A, o Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais e os Ministérios Públicos Federal e do Estado de Minas Gerais, 

em 04 de fevereiro de 2021, buscando garantir a ampla participação e centralidade das 

pessoas atingidas. 

 

Os Projetos Paraopeba – Regiões 01 e 02 teve início em 04/2020, com prazo 

inicial de 23 meses. Segue vigente com prazo indeterminado.  
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III – DAS VAGAS E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 
1. Para todas as vagas as condições de trabalho serão: 

 
A. Contrato de Trabalho é de 44 horas semanais, com dedicação exclusiva; 

 

B. Regime de trabalho CLT e benefícios de Plano de saúde e plano odontológico, 

Seguro de Vida, Medicamento para Todos e o benefício Bem Estar Social (Sintibref).  

Para quem se interessar, temos também o Vale Transporte com desconto 

previsto em legislação em 6% do salário. 

 

C.  Disponibilidade para residir nas regiões indicadas para local de trabalho, 

à saber: 

 

i) Região 01: município de Brumadinho 

ii) Região 02: municípios de Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, 

Igarapé, Juatuba (MG). 

iii) Belo Horizonte (para cargos específicos) 

 
No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá indicar a região que pretende atuar (Região 

01, 02), sendo possível também sinalizar a disponibilidade para todas as regiões. 

 

2. Os cargos e médias salariais base (valor bruto) seguem no quadro abaixo1: 

 

EQUIPES 
CARGOS PARA CADASTRO DE 

CURRÍCULOS 

MÉDIA 

SALARIAL 

 
Organização 

Institucional e 

Gestão de 

Evidências 

Analista de Planejamento, Monitoramento e 

Avaliação 
 

7.000,00 

Assessor(a) Técnica(o) Nível Superior 

Pleno - Gestão de Evidências 
 

6.800,00 

Assistente Administrativo - Gestão de 

Evidências 

 
3.400,00 

 
1 Os valores indicados na tabela são médias salariais previstas quando da publicação deste edital e podem 

sofrer alterações. 
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Administrativo 

Analista Administrativo 4.800,00 

Analista de prestação de contas e auditoria 7.000,00 

Assistente Administrativo 3.400,00 

Recepcionista  2.400,00 

 

 
 

Logística 

Auxiliar nos Serviços Gerais (ASG) 2.400,00 

Motorista 2.700,00 

Assistente Administrativo 3.400,00 

Auxiliar Administrativo Contábil 3.400,00 

Recepcionista 2.400,00 

Profissional da Limpeza 1.900,00 

 
Recursos Humanos 

(RH) 

Gerente de RH 7.000,00 

Analista de RH 3.700,00 

 Psicólogo(a) 

 

         

6.500,00 

 Técnico(a) em Segurança do Trabalho 3.700,00 

 

Comunicação Comunicadores(as) Popular  

6.700,00 

Acompanhamento 

de Situações de 

Vulnerabilidade 

 

Assessor(a) Técnico(a) de Nível Superior 

Pleno - Situação Vulnerabilidade 

 

 
6.800,00 

 

 

 

 
Mobilização 

Técnica(o) de Levantamento de Dados e 

Informações 

4.700,00 

Educadoras (es) Infantis, Pedagogas(os) e 

Arte-educadoras(es). 

         5.400,00 

 

Assessor(a) Técnico(a)nível superior Júnior - 
Mobilização social 

4.900,00 

Assessor(a) Técnico(a)nível superior Júnior - 
Mobilização de Povos e Comunidades 
Tradicionais  

4.900,00  

Áreas Temáticas 

(AT) 

Assessor(a) Técnico(a) de Nível Superior 

Pleno - Área Temática 

 

6.800,00 

 

Diretrizes de 

Reparação 

Integral (DRI) 

Assessor(a) Técnico(a) de Nível Superior 
Pleno - DRI 

 

6.800,00 

 

Gestão de 

Informações 

 

Assessor(a) Técnico(a) de Nível Superior 

Pleno - Técnico(a) de Dados 
 

6.800,00 

Analista de Tecnologia e Sistemas da 

Informação 

      6.700,00 

  Técnico(a) de Informática      4.300,00 
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2.1. A atribuição de cada equipe estão descritas no item “V – ATRIBUIÇÕES, 

EXPERIÊNCIAS/HABILIDADES DESEJADAS E FORMAÇÃO EXIGIDA” 

junto com os requisitos requeridos e a experiência desejável. 

2.2. Do montante de vagas que serão disponibilizadas no ato do processo seletivo, 

parte delas serão reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD), em conformidade 

com os Artigos 89 a 93 da Lei 8.213/1991. 

 

IV– DO PROCESSO DE SELEÇÃO CONDICIONADO ÀS DEMANDAS 

 
 

O presente edital tem por perspetiva a formação de banco de currículos a fim de 

possibilitar a seleção de profissionais de acordo com as demandas futuras, parte delas já 

previstas. Toda a comunicação será feita pelo site da AEDAS (www.aedasmg.org). 

 

Este processo será dividido em duas etapas: 

1) Inscrições; 

2) Análise de Currículo e dos documentos solicitados na Inscrição;  

 

Fica assegurado o direito, pelo ato de divulgação do resultado, prazo para 

apresentação de recursos, conforme o estabelecido no item 5, deste Edital. 

O envio do currículo e participação no presente Edital tem como objetivo único a 

formação de banco de currículos e, portanto, não gera obrigação de contratação, podendo 

a AEDAS utilizar-se do direito de fazer nova seleção, contratar os serviços em momento 

posterior ou, ainda, contratar parte dele. 

A Aedas se reserva no direito de realizar ou não - sendo mera liberalidade – 

entrevistas com os(as) selecionados(as) após divulgação do resultado da análise de 

currículos. 

A data de divulgação das entrevistas não consta no cronograma, dada a perspetiva 

de formação de banco de currículos, não obstante, quaisquer chamamentos para compor 

as equipes indicadas no quadro do tópico III – bem como as etapas posteriores para 

contratação – serão igualmente divulgados no site da AEDAS e notificados por e-mail. A 

http://www.aedasmg.org/
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AEDAS não se responsabiliza por qualquer eventualidade técnica no que se refere às 

correspondências por e-mail, reservando-se ao direito de garantir enquanto canal de 

comunicação exclusivamente o site oficial da instituição. 

1.AS ETAPAS OCORRERÃO CONFORME O CRONOGRAMA A 

SEGUIR: 

 

 

2. INSCRIÇÃO:  

 
a. 

 
Preenchimento 

 
formulário 

 
online 

 
(disponível 

 
em: 

 
< 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/OElvNhMI > ). 

b. Anexar no próprio formulário, indicado anteriormente, o Currículo vitae 

resumido (máximo 2 páginas), com foto. Priorizar as experiências mais relevantes 

recentes. O Currículo deverá ser em formato “PDF” e a ausência deste implicará em 

desclassificação; 

ETAPA ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

0 Lançamento Edital 12/08/2022 

 

20h30m                                                          

1 Inscrições Até  

25/08/2022 

Até 10h 

1.1 Divulgação da Lista de Inscritos Até 26/08/2022 

 

Até 13h 

1.2 Recurso Fase Inscrições Até 29/08/2022 

 

Até 13h 

1.3 Divulgação de Recursos Aceitos  31/08/2022  Até 13h 

2 Avaliação Documental e Entrevistas 

 

A fase de 

Avaliação 

Documental e 

Entrevistas será 

divulgada no 

site a partir de 

demandas das 

equipes no 

prazo vigente 

desse edital. 

 

 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/OElvNhMI
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c. Aos candidatos (as) concorrentes as vagas PcD, anexar laudos médicos em 

conformidade com o Decreto nº 5.296/2004; 

Observação 1: É facultado ao proponente a candidatura em mais de uma das vagas 

indicadas, sendo suficiente o preenchimento do campo referente a vaga desejada no 

formulário de inscrição. O candidato poderá se inscrever no máximo a três vagas. 

Observação 2: É facultado ao candidato(a) o envio de Portfólio, caso condize com a vaga 

almejada. 

Observação 3: As comprovações das formações e títulos deverão ser apresentadas no 

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

 

3. DAS ENTREVISTAS: 

As entrevistas serão realizadas por videoconferência. O convite será enviado por e-mail 

com o link da entrevista, que poderá ocorrer no mesmo dia do horário agendado. A 

entrevista será realizada pela plataforma de reuniões Jitsi (https://jitsi.org/). Tal 

ferramenta não exige a instalação de programa, sendo possível o acesso à 

videoconferência por qualquer navegador. 

 
Solicitamos que sejam organizadas as condições para uma adequada reunião virtual: 

aparelho (notebook, celular, tablet etc.), local silencioso e conexão (aconselhamos a 

utilização de um cabo de rede, caso tenha). Recomendamos que teste anteriormente 

quaisquer aparelhos que pretenda utilizar, inclusive fone de ouvido. A inviabilidade da 

reunião por ausência de condições de participação não é de responsabilidade da 

AEDAS, podendo implicar em eliminação. 

 
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 
 

O item “V” informa as atribuições do cargo, a formação exigida e a experiência desejável. 

A ausência da formação exigida para a função é causa de eliminação do processo 

https://jitsi.org/
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seletivo2. A experiência e as habilidades desejadas são critérios de avaliação para análise 

da adequação do profissional ao cargo pleiteado. Além disso, a AEDAS segue princípios 

de ação afirmativa de gênero, raça e classe nas contratações. 

 
 

5. RECURSOS: 

Os recursos deverão ser enviados para < editalparaopeba@aedasmg.org > dentro do prazo 

estabelecido no cronograma e com o limite de quinhentos (500) caracteres por 

questionamento. Manifestações realizadas por outros meios ou fora do prazo não serão 

consideradas como recurso. 

5.1. O prazo para interposição de recurso será até às 13h00 do primeiro dia útil 

subsequente à data de publicação do ato objeto do recurso, a saber: 

a) Lista de inscritos 

5.2. O recurso encaminhado deve apresentar a fundamentação referente apenas à etapa 

selecionada para recurso. 

5.3. O recurso não terá efeito suspensivo 

5.4. Serão indeferidos, sumariamente, os recursos que: 

5.4.1. Estiverem em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 

5.4.2. Forem apresentados fora do prazo estabelecido; 

5.5. Somente será considerado o recurso enviado conforme o item 5.2. 

5.6. Caso o recurso seja procedente e levar à reavaliação do resultado, prevalecerá a nova 

análise. 

 

6. RESTRIÇÕES À CONTRATAÇÃO: 

1. 1.As contratações para os projetos de Assessorias Técnicas Independentes na Bacia do 

Paraopeba devem seguir as orientações das Instituições de Justiça relativas ao tema 

explanadas na Orientação n. 01 de 18 de maio de 2020 que é o Anexo I do presente edital 

e pode ser encontrado na mesma publicação deste edital no site da AEDAS. 

 
2 Salvo exceções, nos casos em que não houver candidatos(os) com a formação exigida avaliados como aptos 

ao desempenho das atividades, mas existirem habilitados em cursos técnicos em áreas correlacionadas 

resguardados por notório saber ou experiências profissionais anteriores interessantes ao cargo. 

 

mailto:editalparaopeba@aedasmg.org
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2. Constitui condição de contratação do presente processo a independência técnica, 

financeira e institucional em relação à Empresa Vale S.A., não podendo ter com ela 

contrato, no Brasil ou no exterior, conjunta ou individualmente, não ter nenhum vínculo 

com a empresa (não ter sido prestadora de serviço, cliente comercial, contratada, parceira, 

nem ter tido projetos financiados). 

 

V- ATRIBUIÇÕES, EXPERIÊNCIAS/HABILIDADES DESEJADAS E 

FORMAÇÃO EXIGIDA  

 
1. Experiências e habilidades desejadas para todos os cargos 

 
 

➢ Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 

➢ Compreender a dinâmica de funcionamento de trabalho em terceiro setor; 

➢ Experiência na execução de projetos sociais e/ou trabalhos comunitários 

(remunerados ou voluntários); 

➢ Experiência com comunidades atingidas por grandes empreendimentos 

➢ Experiência em processos de articulações com Movimentos Sociais, Movimentos 

Sindicais, Redes e Fóruns; 

➢ Proatividade, criatividade e pensamento crítico; 

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

➢ Caso possua boa experiência, disponibilidade de conduzir veículos para a realização 

do trabalho, quando em atividades presenciais. 

 
2. Para todos os cargos, é imprescindível: 

 
 

➢ Capacidade de se relacionar bem entre os diferentes atores e segmentos sociais; 

➢ Capacidade de trabalho em equipe e diálogo social; 

➢ Experiência profissional comprovada compatível com o objetivo da função; 

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

➢ Respeito, comprometimento e dedicação com o processo de reparação integral, 

compreendendo a centralidade das comunidades atingidas. 
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3. Atribuições, experiências/habilidades desejadas e formação exigida por cargo  

EQUIPES CARGO FORMAÇÃO 

MÍNIMA EXIGIDA 

EXPERIÊNCIAS 

DESEJAVEIS  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Organização 

Institucional e 

Gestão de 

evidências  

Analista de 

Planejamento, 

Monitoramento e 

Avaliação 

 

Nível superior 

completo em 

Humanidades  

Mestrado ou pós-

graduação é 

desejável. 

Ao menos 1 ano com gestão 

de projetos, sistematização 

de informações, e 

monitoramento de metas e 

indicadores de projetos; 

Experiência de ao menos 1 

ano com elaboração de 

relatórios e sistematizações 

de informações qualitativas 

e quantitativas; Boa 

comunicação;  

Pré- requisito: habilidades 

avançadas em Pacote Office 

(principalmente Excel) 

habilidades no uso de 

O(a) profissional atua na articulação com atores 

internos e externos; elaboração de relatórios e 

sistematizações de informações qualitativas e 

quantitativas voltadas à auditoria externa e com 

prestação de contas da área finalística de projetos. 
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aplicativos ou softwares de 

planejamento e 

monitoramento de projetos.  

Assessor(a) 

Técnico Nível 

Superior Pleno - 

Gestão de 

Evidências 

 

Nível superior 

Completo em 

Humanidades. 

Ao menos 1 ano com 

sistematização de 

informações; Experiência 

com gestão e 

armazenamento de 

documentos para prestação 

de contas para a auditoria 

finalística; Habilidades em 

organização e otimização de 

processos internos;  

Pré-requisito: Habilidade 

intermediária em Pacote 

Office (principalmente 

Excel); Habilidades no uso 

de aplicativos ou softwares 

O(a) profissional atua na gestão das evidências geradas 

pelas atividades das áreas temáticas; apoia as equipes 

sobre formato de relatório, prazos de envio de 

documentos; Recebimento e armazenamento dos 

documentos; inserção de informações e evidências em 

sistemas próprios; 

Contagem e monitoramento quinzenal das metas. 
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de planejamento e 

monitoramento de projetos. 

Assistente 

Administrativo 

- Gestão de 

Evidências 

Nível médio 

completo. 

 

Experiência com Gestão 

documental; Habilidades 

em organização e 

otimização de processos 

internos. 

Pré-requisito: Habilidade 

intermediária em Pacote 

Office (principalmente 

Excel). 

O(a) profissional atua no recebimento dos relatórios e 

conferência com os números das atividades e com o 

manual de preenchimento dos relatórios; responsável 

por solicitar diretamente a retificação ao mobilizador 

com orientação da analista de planejamento, 

monitoramento e avaliação.  

Administrativ

o 
Analista 

Administrativo 

Nível Superior e ou 

Técnico em 

Administração. 

 

 

 

Experiência com 

procedimentos 

de compras; prestação de 

contas; levantamento de 

estoque; 

habilidade para negociação; 

O(a) analista administrativo(a) realiza o planejamento, 

controle e assessoramento ao gerente financeiro nas 

áreas de gestão de pessoas, finanças, orçamento, 

patrimônio, material e logística. Acompanha os 

pagamentos, cotações e prestação de contas. 
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manutenção de livros de 

registro contábil; 

arquivamento de 

documentos contábeis; 

execução de planejamentos 

financeiros; cotação de 

preços; 

auditorias financeiras-

contábeis; manutenção de 

livros 

diário, livros-caixa e 

inventários de bens; 

elaboração e 

execução de planos 

operacionais financeiros; 

organização e 

planejamento. 

 

Analista de 

prestação de 

contas e 

auditoria.  

Ensino Superior 

Completo em 

Administração ou 

áreas 

correlacionadas. 

 

 

O/a analista de prestação de contas realiza o 

levantamento das evidências para resposta à auditoria, 

trabalhando em parceria com o setor financeiro, RH e 

coordenações para garantir o uso adequado dos 

recursos orçamentários do projeto e as finalidades do 

plano de trabalho. 

Assistente 

Administrativo 

Ensino Superior 

Completo e ou 

Técnico em 

Administração, 

Contabilidade ou 

áreas 

correlacionadas. 

O(a) assistente administrativo(a) auxilia na resolução 

das demandas do escritório e assessora o analista 

administrativo. Fornece suporte às necessidades 

operacionais, gerencia os documentos recebidos, as 

receitas, aquisição de materiais, cotações etc.   
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Recepcionista Ensino Médio 

Completo. 

Experiência com orientação 

de pessoas, organização de 

demandas, controle e 

direcionamento de 

documentos e materiais de 

consumo do escritório.  

O(a) profissional apoia as necessidades operacionais, 

dando suporte para o bom funcionamento do ambiente 

de trabalho. Realiza também a primeira orientação e 

triagem com os atingidos(as) orientando e 

direcionando à equipe técnica responsável. 

Logística Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Ensino 

Fundamental 

Completo. 

 

Experiência com transporte 

de pessoal, materiais e 

equipamentos para 

manutenção.  

O(a) profissional executa serviços gerais de escritório 

e de campo, incluindo a gestão da utilização dos carros, 

dentre outras compatíveis com a função. 

Motorista  Ensino 

Fundamental 

completo. 

Pré-requisito: CNH B e 

experiência anterior em 

condução de pessoas. 

 

O(a) profissional atua no transporte de pessoal e 

materiais, também na gestão da utilização dos carros. 
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Assistente 

administrativo  

  

Ensino Superior 

Completo e ou 

Técnico em 

Administração, 

Contabilidade ou 

áreas 

correlacionadas. 

Experiência em execução 

de cotações e prestação de 

contas.  

O(a) profissional atua na coordenação de estoque e 

utilização de bens móveis e imóveis, bem como 

atividades intrínsecas do escritório, dentre outras 

compatíveis com a função. 

Auxiliar 

Administrativo 

Contábel 

 

 

 

Ensino Superior 

Completo e ou 

Técnico em 

Administração, 

Contabilidade ou 

áreas 

correlacionadas. 

 

Experiências com trabalhos 

administrativos, compras, 

Notas fiscais, 

Pré-requisito: possuir CNH 

B. 

O(a) profissional atua no auxílio do Analista 

Administrativo nos procedimentos de cotações e 

prestação de contas. Também realizará procedimentos 

concernentes as despesas diárias de manutenção dos 

escritórios, dentre outras compatíveis com a função. 

Recepcionista   

 

Ensino Médio 

Completo. 

Experiência com orientação 

de pessoas, organização de 

demandas, controle e 

direcionamento de 

O(a) profissional apoia as necessidades operacionais, 

dando suporte para o bom funcionamento do ambiente 

de trabalho. Realiza também a primeira orientação e 
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documentos e materiais de 

consumo do escritório. 

triagem com os atingidos(as) orientando e 

direcionando à equipe técnica responsável. 

Profissional da limpeza  Ensino 

Fundamental 

completo. 

 

Desejável experiência 

anterior em organização e 

limpeza de locais com 

grande espaço e muita 

movimentação 

O (a) profissional atua na organização e limpeza dos 

escritórios, dentre outras compatíveis com a função 

Recursos 

Humanos  

Gerente de RH Ensino Superior 

Completo em 

Administração, 

Contabilidade, 

Psicologia ou áreas 

correlacionadas. 

 

Experiência com 

planejamento, controle e 

direção das rotinas do setor.  

O(a) profissional desta área implementa e organiza a 

gestão dos programas e benefícios oferecidos pela 

instituição, a/os funcionários/as. Promove a gestão das 

políticas do RH e avalia o desempenho dos/as 

funcionários/as, utiliza de estratégias para um bom 

clima institucional de forma a potencializar as 

habilidades dos/as funcionários/as com 

reconhecimento e estímulo para alcançar os objetivos 

estabelecidos no plano de trabalho. Acompanha a 
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rotina do setor: admissões, demissões, férias, folgas, 

licenças, folha de ponto, etc. 

Analista de RH Ensino Superior 

Completo em 

Administração, 

Contabilidade, 

Psicologia ou áreas 

correlacionadas. 

 

Experiência na área de 

Recursos Humanos e 

Departamento de pessoal 

(controle de ponto 

eletrônico, organização de 

documentos para admissão, 

demissão e controle de 

benefícios). 

Pré-requisito: Perfil 

comunicativo e analítico; 

Domínio da linguagem 

escrita; Saber lidar com 

pessoas de maneira cordial; 

Conhecimento em Excel. 

O(a) profissional atua na execução, avaliação e 

melhorias nos sistemas administrativos através do 

controle e organização das atividades rotineiras do RH, 

considerando as normas da CLT em toda trajetória 

do(a) funcionário/a na instituição. Rotinas do RH: 

admissão, benefícios, férias, folgas, licenças, banco de 

hora, folha de ponto, rescisão etc. 
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Psicólogo(a) Ensino superior 

completo em 

Psicologia. 

Experiência com ações 

estratégicas capazes de 

potencializar as habilidades 

dos/as funcionários/as 

promovendo saúde e 

qualidade de vida no espaço 

colaborativo.  

O(a) profissional promove processos de autoavaliação 

e avaliação psicológica para evitar os desgastes 

emocionais que as atividades laborativas possam 

trazer. Apoia as atividades no RH durante os processos 

rotineiros, acompanhando toda a trajetória do 

colaborador na instituição. 

Técnico(a) em 

Segurança do 

Trabalho 

Diploma de Curso 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho com 

registro do MTE. 

 

Experiência na execução de 

projetos sociais – terceiro 

setor  

Domínio do pacote Office 

(Excel, Word, Power 

Point); 

CNH categoria B. 

 

 

O(a) profissional atua no Controle de documentos dos 

requisitos de segurança; 

Interface com a empresa de Medicina do Trabalho na 

solução de questões técnicas relacionadas à legislação; 

Controle dos registros de saúde e segurança das 

atividades dos projetos. 

Realiza visitas técnicas a campo para reconhecimento 

do local e coleta de dados; 
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 Apoia a área administrativa na emissão de documentos 

inerentes a saúde do trabalhador.  

Acompanhamento na implantação dos Programas de 

Prevenção de Riscos Ambientais e Saúde Ocupacional: 

PGR e PCMSO; 

Elaboração de análise ergonômicas em postos de 

trabalho; 

Elaboração de Análise de Risco nos locais de trabalho; 

Implantar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

– CIPA, Mapas de Risco, Curso de Prevenção e 

Combate a Incêndio. 

Comunicação  Comunicadores 

(as) popular 

Ensino Superior 

Completo em 

Comunicação 

Social, com 

habilitação em 

Jornalismo, 

Experiência em projetos de 

comunicação Popular e 

com comunidades em 

vulnerabilidade social 

Experiência e habilidades 

com multimídias, Social 

O(a) profissional atua no desenvolvimento de roteiro e 

produção de vídeo e rádio; Produção jornalística 

(cobertura, produção de conteúdo); Gerenciar 

indicadores das redes sociais, acompanhar o 

engajamento, gerar conteúdo.  
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Publicidade e 

Propaganda e ou 

rádio e TV. 

 

Média e especialidades 

afins. Domínio da produção 

de conteúdo e 

gerenciamento inteligente 

de redes sociais;  

Domínio do Pacote office 

Domínio do Pacote Adobe 

Desejável: 

Possuir CNH. 

Conhecimento em 

métricas e copywriting 

Desenvolvimento de projetos gráficos e diagramação 

de produtos de comunicação (cartilhas, jornais, 

panfletos, etc). 

Experiência em projetos de 

comunicação Popular e 

com comunidades em 

vulnerabilidade social 

Experiência comprovada 

em Assessoria de Imprensa 

na área de projetos sociais 

com atuação em Minas 

O(a) profissional atua no desenvolvimento de 

estratégias de comunicação, geração de mídia 

espontânea; produção de releases, sugestão de pautas e 

fontes, relacionamento e diálogo com as mídias 

externas, e preparação interna de porta-vozes/media 

training. 

O profissional também atuará na produção matérias e 

conteúdo em geral para os canais da Aedas. 



 
 
 

Rua Frei Caneca 139, Belo Horizonte/MG - CEP 31210-530 

Fone: (31) 3327-2831 | CNPJ: 03.597.850/0001-07 

www.aedasmg.org 

Gerais. Domínio da 

produção de conteúdo 

jornalístico. 

Domínio nas ferramentas de 

newsletter. 

Domínio de análise de SEO 

Domínio do Pacote office. 

 

Desejável: Domínio do 

pacote Adobe 

Desejável ter CNH. 

 

Acompanham

ento de 

Situações de 

Vulnerabilida

de 

Assessor(a) 

Técnico(a) de Nível 

Superior 

Pleno - Situação de 

Vulnerabilidade 

 

Ensino Superior 

Completo em 

Serviço Social, 

Psicologia, Direito 

e áreas 

correlacionadas. 

Experiência com 

comunidades em 

vulnerabilidade social; 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

educação popular; 

conhecimento em saúde 

O(a) profissional atua no fluxo de acolhimento das 

pessoas atingidas; realiza registro, escuta qualificada, 

acompanhamento e sistematização do fluxo; produção 

de documentos diversos (relatórios, ofícios); participa 

de reuniões e outros espaços de diálogo necessários as 
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 mental e em assistência 

social. 

 

tratativas dos casos acompanhados, inclusive com o 

poder público; realiza visitas técnicas e escutas. 

 

 

Ensino Superior 

Completo em 

Ciências da Saúde 

ou áreas 

correlacionadas. 

Experiência com 

comunidades em 

vulnerabilidade social; 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

terceiro setor; educação 

popular; saúde mental; 

acompanhamento de 

marcadores e índices 

endêmicos e pandêmicos e 

produção de protocolos de 

saúde e laudos técnicos. 

O/a profissional atua no  fluxo de acolhimento das 

pessoas atingidas; realiza registro, escuta qualificada, 

acompanhamento e sistematização do fluxo; produção 

de  documentos diversos (relatórios, ofícios); participa 

de reuniões e outros espaços de diálogo necessários as 

tratativas dos casos acompanhados, inclusive com o 

poder público; realiza visitas técnicas e escutas. 
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Ensino Superior 

Completo em 

Ciências da 

natureza 

(Agroecologia, 

Agronomia, 

Engenharia 

Florestal 

Engenharia 

ambiental e 

Biologia e afins.  

Experiência com 

comunidades em 

vulnerabilidade social; 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

comunidades rurais e 

urbanas; educação popular e 

produção de protocolos de 

saúde e laudos técnicos. 

O/a profissional atua no fluxo de acolhimento das 

pessoas atingidas; realiza registro, escuta qualificada, 

acompanhamento e sistematização do fluxo; produção 

de  documentos diversos (relatórios, ofícios); Participa 

de reuniões e outros espaços de diálogo necessários as 

tratativas dos casos acompanhados, inclusive com o 

poder público; realiza visitas técnicas e escutas. 

 

Ensino Superior 

Completo em 

Ciências 

Econômicas.  

 

Experiência com 

comunidades em 

vulnerabilidade social; 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

comunidades rurais e 

urbanas; educação popular e 

O/a profissional atua no  fluxo de acolhimento das 

pessoas atingidas; realiza registro, escuta qualificada, 

acompanhamento e sistematização do fluxo; produzir 

documentos diversos (relatórios, ofícios); Participar de 

reuniões e outros espaços de diálogo necessários as 

tratativas dos casos acompanhados, inclusive com o 

poder público; realiza visitas técnicas e escutas. 
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produção de protocolos e 

laudos técnicos. 

Ensino Superior 

Completo em todas 

as áreas do 

conhecimento. 

Experiência com 

comunidades em 

vulnerabilidade social; 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

comunidades rurais e 

urbanas; educação popular; 

mediação de conflitos; 

saúde mental; experiencia 

em Sistema Único da 

Assistência Social e/ou 

Rede de Atenção 

Psicossocial e produção de 

protocolos e laudos 

técnicos. 

O/a profissional deverá realizar fluxo de acolhimento 

das pessoas atingidas; realizar registro, escuta 

qualificada, acompanhamento e sistematização do 

fluxo; produzir documentos diversos (relatórios, 

ofícios); Participar de reuniões e outros espaços de 

diálogo necessários as tratativas dos casos 

acompanhados, inclusive com o poder público; realizar 

visitas técnicas e escutas. 
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Mobilização  Técnico(a) de 

Levantamento 

de Dados e 

Informações 

Ensino Superior 

Completo nas áreas 

de  

Humanas, Ciências 

Sociais aplicadas, 

Tecnologias da 

informação, Saúde. 

Desejável: Experiência com 

Pacote Office 

(principalmente Excel 

intermediário); Onedrive; 

SharePoint e formulários. 

Pesquisa e levantamento de 

dados primários 

(quantitativa e qualitativa); 

conhecimento de diferentes 

metodologias de pesquisa 

(entrevista, grupos focais, 

formulário etc.) Boa 

organização com arquivos 

digitais; sensibilidade e 

facilidade com escuta ativa 

no contato com as pessoas 

atingidas; boa 

comunicação; 

conhecimento em 

O(a) profissional atua na aplicação do Registro 

Familiar e demais levantamentos relativos às 

comunidades atingidas. Também realiza 

levantamentos com a finalidade de medidas 

emergenciais.  
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ferramentas de análise de 

dados como PowerBI; 

experiência com aplicações 

de entrevistas, coletas 

IBGE; experiência em 

outras ATIs ou projetos 

similares; disponibilidade 

para ida à campo com 

frequência. 

Educadoras(es) 

Infantis, 

Pedagogas(os) e 

Arte-

educadoras(es) 

Ensino Superior 

Completo em 

Pedagogia, Artes 

Plástica, Artes 

Cênicas, Música, 

História, 

Sociologia, 

Antropologia e 

áreas afins. 

Experiência com 

Comunidades em 

vulnerabilidade social; 

Comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

Comunidades rurais e 

urbanas; - Trabalho com 

povos e comunidades 

tradicionais; Metodologias 

participativas de educação 

O(a) profissional atua no planejamento, organização e 

execução de atividades pedagógicas nos espaços 

participativos das crianças atingidas (Ciranda); 

Construção de metodologias participativas para o 

trabalho com o público específico; Produção de 

materiais pedagógicos e de comunicação voltados para 

as crianças, trabalhando com diversas linguagens, 

mídias e artes; Planejamento, organização e execução 

de formações e orientações para as equipes internas e 

externas a AEDAS sobre as infâncias, crianças e o 
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popular, voltada para 

crianças; Pesquisa em 

infância; - Trabalho com 

arte-educação; teatro, 

música, fotografia, 

literatura infantil; diversas 

mídias (jornal, zine, vídeos, 

podcast, etc). 

trabalho pedagógico na Ciranda; Acompanhamento, 

análise e avaliação junto ao trabalho das consultorias 

especializadas em cada Área Temática; construção de 

metodologias de pesquisas especificas com crianças.  

  

 

Assessor(a) 

Técnico(a) de 

Nível Superior 

Júnior- 

mobilização 

social 

Ensino Superior 

Completo em todas 

as áreas 

do conhecimento. 

 

Experiência com 

Comunidades em 

Vulnerabilidade social; 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

comunidades rurais e 

urbanas; educação popular; 

pesquisa e levantamento de 

dados primários 

(quantitativa e qualitativa); 

O(a) profissional atua no desenvolvimento da 

participação das pessoas atingidas no processo de 

reparação. Seu trabalho é composto pelo diálogo com 

a população para a sua informação, formação, 

levantamento de dados (diagnóstico, para 

encaminhamentos de grandes temas como água, 

demandas emergenciais, entre outras, objetivando a 

elaboração de medidas reparatórias). Além de elaborar 

metodologia para os espaços coletivos, para diálogos 
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conhecimento de diferentes 

metodologias de pesquisa 

(entrevista, grupos focais, 

formulário etc.); 

experiência e conhecimento 

dos marcos legais dos 

Povos Quilombolas e 

Comunidades Tradicionais 

e, de matrizes africanas. 

específicos (coletivos ou individuais) e entre as equipes 

técnicas da AEDAS.  

Assessor(a) 

Técnico(a) de Nível 

Superior Júnior- 

mobilização povos e 

comunidades 

tradicionais 

Ensino Superior 

Completo em todas 

as áreas do 

conhecimento. 

   

Experiencia com Povos e 

Comunidades Tradicionais; 

comunidades em 

vulnerabilidade social; 

experiencia com debates 

das questões étnico-raciais; 

educação popular; pesquisa 

e levantamento de dados 

primários (quantitativo e 

qualitativo); conhecimento 
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de diferentes metodologias 

de pesquisa (entrevista, 

grupos focais, formulário 

etc.), experiência com 

comunidades tradicionais: 

quilombolas, ciganos, 

indígenas, ribeirinhos, 

matriz africana, 

pescadores(as) artesanais. 

Áreas 

Temáticas 

(ATs) 

Assessor(a) 

Técnico(a) de Nível 

Superior 

Pleno 

Gestão de Políticas 

Públicas 

Nível superior 

Completo em 

Gestão Pública ou 

Gestão de 

Cooperativa ou 

Pós-graduação na 

área de Gestão de 

Políticas Públicas, 

Economia 

Experiências de trabalho 

com Comunidades em 

Vulnerabilidade Social; 

Comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos;  

com Povos e Comunidades 

Tradicionais; com educação 

popular e metodologias 

participativas, voltada para 

O(a) profissional atua na elaboração e 

acompanhamento de projetos e políticas públicas 

voltadas para a população negra, mulheres, crianças e 

adolescentes e outras ações afirmativas; 

Acompanhamento de atividades e ações relativas à 

elaboração de projetos e políticas públicas voltadas 

para as áreas de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 

Acompanhamento das famílias atingidas, priorizando o 

desenvolvimento de metodologias de pesquisa e 
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Solidária, 

Desenvolvimento 

Territorial. 

o trabalho com as infâncias, 

a perspectiva de gênero e de 

raça; no acompanhamento 

de atividades relativas à 

elaboração de projetos e 

políticas públicas voltadas 

para a população negra, 

mulheres, crianças e 

adolescentes e outras ações 

afirmativas; no 

acompanhamento de 

atividades e ações relativas 

a elaboração de projetos e 

políticas públicas voltadas 

para as áreas de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer; 

Experiência no trabalho 

com ATER, organizações 

comunitárias, ações 

construção do conhecimento participativo junto às 

comunidades; 

Levantamento de danos e acompanhamento do 

processo de reparação; 

Elaboração de materiais de cunho educativo; 

sistematização de informações e elaboração de 

relatórios técnicos. 
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coletivas e inserção em 

comunidades rurais. 

Experiência com assessoria 

técnica que estimulam 

práticas de autogestão. 

Experiência com 

empreendimentos 

econômicos solidários, 

especialmente aqueles 

presentes no meio rural. 

Assessor(a) 

Técnico(a) de Nível 

Superior 

Pleno Advogada (o) 

Nível Superior 

completo em 

Direito 

Experiência com 

comunidades em 

vulnerabilidade social; 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

comunidades rurais e 

urbanas; educação popular; 

acompanhamento de 

O(a) profissional atua no intuito de planejar e 

coordenar eventos; solucionar problemas, mediar 

processos decisórios, elaboração de relatórios técnicos 

periódicos sobre o trabalho realizado. 
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consultorias técnicas 

especializadas; 

comunidades tradicionais, 

grupos quilombolas e de 

matrizes africanas, com 

conhecimento dos marcos 

legais dos povos 

Quilombolas e tradicionais; 

Experiência no diálogo com 

Promotorias e Defensorias, 

com Legislação Ambiental, 

e Unidades de Conservação. 

Habilidade para operar e 

atualizar bancos de dados e 

informações; 
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Pré-requisito: Experiência 

com Assessoria Jurídica 

Popular. 

Assessor(a) 

Técnico(a) de Nível 

Superior 

Pleno da área da 

educação e serviços 

socioassistenciais 

Ensino Superior 

Completo em 

Serviço Social, 

Licenciatura 

Plena em 

Pedagogia e 

outras áreas 

relacionadas de 

ciências 

humanas e 

sociais (Letras, 

História, 

Geografia, 

Ciências 

Sociais, 

Experiência em pesquisa 

com crianças, 

adolescentes e jovens no 

âmbito da educação 

formal.   

Conhecimento e 

habilidade em elaboração 

sobre política pública 

educacional em nível 

nacional, regional e local; 

Experiência em Educação 

Popular; metodologias de 

pesquisa e de ensino; 

Conhecimento e 

habilidade em 

O(a) profissional atua em equipe multidisciplinar, 

composta por profissionais da saúde, ciências agrárias, 

ciências humanas e ciências exatas. E desenvolve em 

suas atribuições, elaborações de metodologias 

participativas para espaços formativos, elaborações de 

documentos técnicos e jurídicos, além de materiais 

didáticos com linguagem acessível e meios diversos 

sobre Educação e os Serviços Socioassistenciais. 
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Matemática, 

Biologia, 

Direito). 

 

psicopedagogia, 

desenvolvimento infantil 

e aspectos de inter-

geracionalidade; 

Experiência em educação 

na sua interface com os 

Serviços 

Socioassistenciais; 

Conhecimento e 

habilidade em educação 

socioambiental e, 

especificamente, em 

aspectos fundamentais da 

educação para situações 

de pós-desastre ou pós-

trauma; 

Experiência com 

comunidades tradicionais, 

grupos quilombolas e de 
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matrizes africanas, com 

conhecimento dos marcos 

legais dos povos 

Quilombolas e 

comunidades tradicionais. 

Assessor(a) 

Técnico(a) de 

Nível Superior 

Pleno da área 

ambiental 

Formação em 

Geologia, 

Engenharia 

Ambiental e 

Biologia.  

Experiência comprovada 

em Acompanhamento de 

Planos e Programas 

Ambientais; Experiencia 

em monitoramento 

ambiental e/ou gestão de 

áreas contaminadas fazendo 

interpretação/avaliação de 

resultados primários e 

secundários de consultorias 

ambientais. Experiência em 

estudos de avaliação de 

Risco ecológico;  

O(a) profissional atua na interpretação técnica do 

Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do rio 

Paraopeba (Anexo II do Acordo); do componente 

Ecológico do Estudo de Avaliação de Risco à Saúde 

Humana e Risco Ecológico e análise crítica destes no 

contexto da Reparação Integral. Apoia no diálogo com 

a população a respeito do tema, e construção de 

materiais didáticos para os atingidos(as). 
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Experiencia em análise e 

construção de documentos 

técnicos na área ambiental, 

levantamento de dados 

secundários ambientais 

(séries históricas de dados 

ambientais, portarias 

ambientais, legislação 

ambiental estadual e 

federal, Planos e Programas 

ambientais, licenciamento 

ambiental).  

Para o profissional de 

Engenharia Ambiental: 

experiência no diálogo com 

Promotorias e Defensorias, 

com Legislação Ambiental, 

e Unidades de Conservação.  
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Para o profissional em 

Geologia: experiência em 

Hidrogeologia. 

Assessor(a) 

Técnico(a) de 

Nível Superior 

Pleno da área de 

saúde 

Graduação 

completa em 

Ciências 

Biológicas, 

Ciências da Saúde 

ou Ciências Exatas 

e da Terra. 

 

Pós-graduação 

(especialização, mestrado 

e/ou doutorado) nas 

seguintes áreas de 

concentração: Avaliação de 

Risco à Saúde Humana, 

Avaliação de Tecnologias 

em Saúde, Toxicologia, 

Pesquisa Clínico-

epidemiológica, Síntese de 

evidências, Desastres e 

Bioestatística; Sistemas de 

informação em Saúde. 

O(a) profissional atua na elaboração de Parecer 

Técnico (Ad hoc) e Informe Técnico; atividades 

programadas contendo análise crítica de metodologias 

utilizadas, evidências científicas e análise dos 

resultados; 

Participa de reuniões técnicas e com pesquisadores de 

consultorias contratadas; 

Elabora Boletim conforme estrutura padrão a ser 

apresentada pela AEDAS, contendo dados nacionais 

e/ou internacionais e revisões de literatura; 

Realiza busca estruturada na literatura, meta-síntese ou 

meta-análise das evidências identificadas; 
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Possuir disponibilidade 

para desenvolver as 

atividades atinentes ao 

cargo, dentro dos prazos 

que serão estabelecidos e 

para participar de atividades 

presenciais no território de 

atuação, sempre que for 

solicitado e necessário. 

 

Construção de metodologias para priorização dos 

estudos e pareceres. 
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Assessor(a) 

Técnico(a) de 

Nível Superior 

Pleno da área da 

economia 

Graduação 

completa em 

Ciências 

Econômicas e afins.  

Experiência comprovada 

em trabalho com 

comunidade em situações 

de vulnerabilidade, 

preferencialmente com 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos;  

Experiência de atuação em 

defesa dos direitos humanos 

em sentido lato, conflitos 

socioambientais e com 

resolução negociada de 

conflitos;  

Experiência com educação 

popular e metodologias 

participativas;  

Experiência com pesquisa 

científica, diagnósticos 

O(a) profissional atua no, acompanhamento e 

elaboração de medidas de reparação integral, a partir 

de um olhar jurídico fundamentado nos marcos de 

defesa dos direitos humanos;  

Contribui e dialoga com o conjunto de atingidos(as) na 

disputa jurídica por seus direitos;  

Elabora instrumentos jurídicos e técnicos (contratos, 

termos de referência, pareceres, entre outros);  

Participa das reuniões com pautas que tocam as 

questões jurídicas e técnicas, tanto com Instituições de 

Justiça, Poder Público, pessoas atingidas e Vale S.A;  

Realiza atendimentos às demandas individuais das 

pessoas atingidas;   

Participa dos espaços participativos (Grupos de 

Atingidos e Atingidas, Roda de Diálogos, Seminários, 

Assembleias, entre outros);  



 
 
 

Rua Frei Caneca 139, Belo Horizonte/MG - CEP 31210-530 

Fone: (31) 3327-2831 | CNPJ: 03.597.850/0001-07 

www.aedasmg.org 

participativos e 

sistematização de dados 

científico;  

Experiência com projetos 

de desenvolvimento 

territorial sustentável, 

ligados às comunidades 

rurais, organização social, 

Pesca e Aquicultura, 

Produção rural, Periurbana 

e Urbana, Cadeias 

Produtivas e Comunidades 

Tradicionais;  

estudos sobre diversidade e 

representatividade dos 

grupos vulnerabilizados 

(mulheres, raça, geração, 

povos e comunidades 

Elaboração de relatórios técnicos periódicos sobre as 

atividades realizadas;   

Operacionaliza e atualiza bancos de dados e 

informações. 
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tradicionais e 

vulnerabilizados 

economicamente);   

Capacidade de síntese e de 

elaboração de relatórios 

técnicos sobre o trabalho 

realizado;  

Domínio dos principais 

recursos de informática. 
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Assessor(a) 

Técnico(a) de 

Nível Superior 

Pleno com 

experiência em 

Povos e 

comunidades 

tradicionais  

Ensino superior 

completo em 

qualquer área do 

conhecimento com 

ênfase em povos e 

comunidades 

tradicionais. 

Experiência comprovada 

com Povos e Comunidades 

Tradicionais, a exemplo de 

comunidades quilombolas, 

ribeirinhos, povos e 

comunidades de religião de 

matriz africana, ciganos, 

pescadores(as) artesanais;  

Experiência em trabalho 

com Comunidades em 

Vulnerabilidade Social; 

Experiência em trabalho 

com comunidades atingidas 

por grandes 

empreendimentos; 

Experiência com educação 

popular, metodologias 

participativas, marcos 

O(a) profissional acompanha o processo de reparação, 

marcos legais e projetos que envolvam os Povos e 

Comunidades Tradicionais; 

Atua   na elaboração de projetos, ações, atividades e 

propostas de   políticas públicas voltadas para a 

população negra, mulheres, crianças e adolescentes e 

outras ações afirmativas; 

Acompanhamento das famílias atingidas, priorizando o 

desenvolvimento de metodologias de pesquisa e 

construção do conhecimento participativo junto às 

comunidades; 

Realiza pesquisa e levantamento de dados primários 

(quantitativa e qualitativa); sistematização e análise de 

danos; 

Desempenha atividades relacionadas a elaboração de 

metodologias e coordenação de pesquisa;  

Elabora materiais de cunho educativo. 
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legais de povos e 

comunidades tradicionais 

Experiência no 

acompanhamento de 

atividades relativas à 

elaboração de projetos, 

ações, atividades e/ou 

políticas públicas voltadas 

para a população negra, 

mulheres, crianças e 

adolescentes e outras ações 

afirmativas; 

Capacidade de 

sistematização de 

informações e elaboração 

de relatórios técnicos; 
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Experiencia com OIT 169 e 

a consulta livre, previa e 

informada. 

Assessor(a) 

Técnico(a) de 

Nível Superior 

Pleno com 

experiência em 

Monitoramento 

de Gênero 

Ensino superior 

completo em todas 

as áreas do 

conhecimento. 

Experiência de trabalho 

comprovada com políticas 

públicas, projetos, 

programas, ações, 

atividades, produção 

acadêmica e cientifica com 

grupos de mulheres e 

estudos de gênero e 

feminismo, desde a 

perspectiva dos marcadores 

da desigualdade social de 

gênero e interseccionada 

pelos marcadores de raça, 

juventude e povos e 

comunidades tradicionais. 

O(a) profissional atua na análise técnica e de dados e, 

elaboração de documentos a partir de uma perspectiva 

interseccional de gênero, classe e raça; 

Elaboração de propostas de políticas públicas, ações 

afirmativas e linhas específicas de projetos para 

mulheres; 

Elaboração e aplicação de metodologias de trabalho 

adequadas ao levantamento de dados, informações e 

danos as mulheres e análise de dados desde uma 

perspectiva dos estudos de gênero e políticas 

afirmativas; 

Análise e construção de documentos técnicos sobre a 

questão de gênero que contemple pessoas negras, 
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Experiência com pesquisa 

científica, diagnósticos 

participativos e 

sistematização de dados 

científico e metodologias 

apropriadas ao trabalho com 

mulheres, desde os estudos 

de gênero e feminismo; 

Trabalho de base e de 

educação popular com as 

mulheres a partir dos 

marcadores sociais da 

diferença com ênfase a 

especificidade de gênero; 

Desejável Experiência em 

trabalho com Mulheres em 

situação de Vulnerabilidade 

Social. 

jovens, quilombolas e povos e comunidades 

tradicionais.  

Elaboração, organização e condução de atividades 

participativas com grupos de mulheres nos territórios. 
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Assessor(a) 

Técnico(a) de Nível 

Superior 

Pleno área de 

Geoprocessamento 

 

Formação superior 

em: Engenharia 

Cartográfica 

Geografia ou 

correlatos com 

especialização ou 

pós-graduação na 

área da cartografia. 

 

Experiência em 

geoprocessamento. 

 

 

O(a) profissional atua na elaboração de mapas 

temáticos, organização de base de dados cartográficos, 

apoio na avaliação de produtos cartográficos de 

consultorias contratadas pela AEDAS; apoio na 

elaboração de Termos de Referência das áreas 

Temáticas da AEDAS para itens relacionados à 

produtos cartográficos;  

Apoio no georreferenciamento de informações 

coletadas em campo. 

Diretrizes de 

Reparação 

Integral (DRI) 

Assessor(a) 

Técnico(a) de 

Nível Superior 

Pleno- DRI 

 

Nível Superior - 

Bacharel em 

Direito ou seus 

correspondentes 

curriculares. 

Experiência comprovada na 

área de trabalho em 

comunidades atingidas por 

grandes empreendimentos; 

Experiência profissional 

comprovada compatível 

com o objetivo da função;   

Experiência com educação 

popular e metodologias 

O(a) profissional atua no intuito de planejar e 

coordenar eventos; solucionar problemas, mediar 

processos decisórios; elaboração de relatórios técnicos 

periódicos sobre o trabalho realizado; atualizar bancos 

de dados e informações. 
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participativas; 

Compreensão sobre direitos 

sociais e políticas públicas; 

Experiência em pesquisa 

científica; Domínio dos 

principais recursos da 

informática, em especial 

pacote office. 

Gestão de 

Informações 

Assessor(a) 

Técnico(a) de Nível 

Superior Pleno - 

Técnico(a) de Dados 

Ensino Superior 

Completo em 

Ciências Humanas 

Aplicadas 

(Ciências Sociais, 

Ciências de Dados, 

áreas 

correlacionadas). 

Desejável 

conhecimento/experiência 

com: metodologias de 

pesquisas participativas 

(entrevista, grupo focal, 

formulário etc); bancos de 

dados não estruturados e 

estruturados 

(SQL/NoSQL); pesquisa, 

levantamento e cotejamento 

de dados primários 

O(a) profissional atuará na equipe de Gestão de 

Informações para contribuir na identificação das 

necessidades de informação e nos processos 

organizativos de coleta, classificação, sistematização, 

armazenamento, tratamento e disponibilização de 

dados, sobretudo a partir das informações primárias, 

provenientes dos espaços participativos com as 

comunidades atingidas. 

Espera-se papel ativo na proposição de ferramentas e 

discussões metodológicas para sistematização e 

disponibilização de dados do projeto, bem como na 

proposição de caminhos para correções de erros e 

correlações entre bases distintas. Importante ter 

domínio de Excel (intermediário/avançado) e 
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(quantitativo e/ou 

qualitativo); experiência 

com gestão de banco de 

dados; experiência com 

construção, tratamento e 

consolidação de bancos de 

dados; conhecimento de 

softwares de análises de 

dados (PowerBI, AtlasTI, 

Stata, SPSS, NVivo etc); 

conhecimento do ambiente 

operacional Windows e 

pacote Office, sobretudo 

Excel 

(intermediário/avançado); 

habilidade na organização 

de arquivos digitais; 

capacidade de síntese e de 

elaboração de relatórios 

familiaridade com construção e consolidação de 

bancos de dados estruturados e não estruturados 

(SQL/NoSQL). Também tem por função o 

acompanhamento das consultorias especializadas e dos 

grupos de trabalho dos projetos firmados no acordo 

judicial entre a Vale S.A e o Estado de MG. 

Responsável, ainda, pela produção de relatórios 

analíticos e de suas atividades. 
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técnicos periódicos sobre o 

trabalho realizado; 

compreensão sobre direitos 

sociais e políticas públicas. 

Analista de 

Tecnologia e 

Sistemas da 

Informação 

Nível Superior em 

Ciências da 

Computação ou 

áreas 

correlacionadas. 

Desejável 

conhecimento/experiência 

com: acompanhamento do 

desenvolvimento de 

soluções tecnológicas; 

suporte aos usuários via 

acesso remoto e presencial; 

avaliação e monitoramento 

de códigos-fonte; suporte 

aos usuários na utilização e 

correção de problemas 

sistêmicos; identificação de 

riscos de segurança da 

informação e elaboração de 

procedimentos de 

O(a) profissional atuará na equipe de Gestão de 

Informações com Análise Tecnológica e de Sistemas 

da Informação, na proposição e implementação de 

soluções tecnológicas (de hardware e software) e 

monitoramento de segurança, mobilizando as funções 

indicadas em “experiências desejáveis”. 
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segurança e de respostas à 

incidentes; produção de 

relatórios técnicos; 

levantamento de 

orçamentos; 

implementação, 

administração e 

troubleshooting avançado 

de ferramentas de rede e 

segurança, tais como: 

Firewall, VPN, DLP, 

Scanners de rede, 

ferramentas de intrusão etc. 

Técnico(a) de 

Informática 

Nível Técnico. Desejável experiência com 

manutenção preventiva e 

corretiva de hardware; 

suporte ao usuário; 

manutenção de redes; 

O(a) profissional atua na manutenção preventiva e 

corretiva em computadores portáteis e fixos; 

identificação e correção de falhas nas redes e 

equipamentos de informática (incluindo impressoras e 

periféricos), solicitação de suporte e diálogo com os 
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elaboração de relatórios 

técnicos; ter CNH. 

fabricantes; atendimento aos usuários na solução de 

problemas e resolução de dúvidas; elaboração de 

materiais de orientação de uso dos sistemas e 

equipamentos da AEDAS; criação, exclusão e 

inativação de usuários; administração de inventário dos 

equipamentos de informática; suporte a hardware via 

acesso remoto ou presencial; produção de relatórios 

técnicos; levantamento de cotações e orçamentos etc. 

 

 

 

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Informações e esclarecimentos podem ser obtidos através do correio eletrônico editalparaopeba@aedasmg.org. Outras questões não previstas 

neste edital serão analisadas pela coordenação da AEDAS. 

Caberá tão somente aos interessados/as (candidatos/as) acessar e acompanhar informações sobre este EDITAL, disponibilizadas pela AEDAS 

em seu site www.aedasmg.org. O desconhecimento das informações contidas no site da AEDAS não poderá ser utilizado como motivações para 

recursos ao EDITAL, bem como a AEDAS não poderá ser responsabilizada pela indisponibilidade ou falhas de comunicação da rede de     internet. 

 

http://www.aedasmg.org/

