
SELEÇÃO PÚBLICA

PROJETO HORTAS ORGÂNICAS EM FAIXAS DE DUTOS

A AS-PTA torna público o edital de seleção de estagiárias e estagiários para
comporem a equipe do Projeto Hortas Orgânicas em Faixas de Dutos, que será
realizado nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio
de Janeiro.

O projeto visa promover o desenvolvimento local sustentável por meio da prática da
agricultura urbana, ajudando a mitigar riscos sociais em faixas de duto e linhas de
transmissão nas comunidades de Geneciano, Pilar e Parque Marilândia, localizadas na área
de influência da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), do Terminal da TRANSPETRO em
Campos Elíseos (TECAM) e da Termelétrica Governador Leonel Brizola (UTE-GLB) nos
municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

Perfil esperado dos/as candidatos/as às diversas vagas:

▪ Ter interesse nos temas de: agricultura urbana, agroecologia, movimentos sociais,
comunicação e educação popular; soberania e segurança alimentar e nutricional; conflitos
socioambientais e/ou comunidades tradicionais;

▪ Aptidão para trabalhar em equipe interdisciplinar;

▪ Ter interesse com trabalho de campo em comunidades periféricas, quilombolas e favelas;

▪ Domínio das ferramentas do Microsoft Office e habilidades no pacote Adobe e web;

▪ Compreensão e redação em Português;

▪ Preferência para morar na região de atuação do projeto;

▪ Preferência para estudantes que estejam cursando até o penúltimo ano de graduação;

▪ A AS-PTA estimula a candidatura de pessoas negras e mulheres.

PRÉ REQUISITOS

▪ Disponibilidade de 20 horas semanais

▪ Estar regularmente matriculada/o em curso de graduação

▪ Demais itens conforme informado na tabela abaixo:



Áreas de atuação Formação profissional Atribuições

Estágio em
Assessoria agrícola

(1 vaga)

Cursando graduação em
Biologia, Agronomia,
Ciências ambientais e áreas
afins.

▪ Manter contato e acompanhar atividades
organizadas pela AS-PTA e das organizações,
articulações e redes parceiras

▪ Apoiar em eventos e atividades de campo

▪ Acompanhamento de experimentos e pesquisas
de campo

▪ Acompanhamento aos sistemas agrícolas /
agroflorestais

▪ Acompanhamento às hortas urbanas/ quintais
produtivos

Estágio em
Assessoria de
Comunicação*

(2 vagas)

*Uma vaga será
destinada ao Projeto
Sertão Carioca:
Conectando Cidade e
Floresta, realizado na
zona oeste de
município do Rio de
Janeiro

Cursando graduação em
comunicação social,
jornalismo e suas
habilitações

▪ Apoiar em eventos e atividades de campo

▪ Participar das atividades de assessoria de
imprensa, tais como produção de notas,
materiais informativos, reportagens, artigos,
entrevistas e boletins periódicos de divulgação
institucional

Apoiar no gerenciamento das mídias digitais e
redes sociais

▪Apoiar atividades de educomunicação e
comunicação popular

Estágio em Educação
popular

(1 vaga)

Cursando graduação em
Ciências Sociais, Serviço
Social, Licenciatura em
Educação do Campo,
Licenciatura em Ciências
Agrícolas, Pedagogia e
áreas afins

▪ Manter contato e acompanhar atividades
organizadas pela AS-PTA e das organizações,
articulações e redes parceiras

▪ Apoiar em eventos e atividades de campo

▪ Apoio em atividades de cartografia social e
museu comunitário

▪ Articulação e mobilização comunitária

▪ Participação em atividades socioeducativas



COMO CANDIDATAR-SE

As candidaturas devem ser encaminhadas até às 23h59 do dia 21 de fevereiro de 2022,
através do formulário de inscrição disponível no link:https://forms.gle/Ft6au7PAn9vccuQ29

Apresentando os seguintes documentos:
• Currículo vitae com, até no máximo, duas páginas (PDF, em anexo);
• Carta de interesse de, no máximo, uma página.

Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail urbanaaspta@gmail.com

CALENDÁRIO RETIFICADO

- 07 a 21 de fevereiro de 2022: Período de inscrições.
- 24 de fevereiro de 2022: Resultado da avaliação dos currículos e convocação para

as entrevistas;
- 03 e 04 de março de 2022: Entrevistas (online);
- 08 de março de 2022: Resultado final.

REMUNERAÇÃO

Bolsa (auxílio estágio + auxílio transporte)

CONHEÇA MAIS NOSSOS PROJETOS

Site: www.aspta.org.br

Instagram:  @agroecologiaaspta, @projeto.sertao.carioca, @produtosdagente

https://forms.gle/Ft6au7PAn9vccuQ29
http://www.aspta.org.br

