
    

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA COORDENADOR(A) ADJUNTO (A) 

DO FUNDO DEMA 

A FASE está selecionando candidato(a) para trabalhar como Coordenador Adjunto do 

Fundo Dema, em período integral. 

 

I. O QUE É O FUNDO DEMA 

O Fundo Dema é um fundo fiduciário criado em 2003, que apoia projetos coletivos dos 

“Povos da Floresta – povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, ribeirinhas 

e da agricultura familiar”, que visem a valorização socioambiental dessas populações, 

assim como a preservação do Bioma Amazônico, prezando pelo respeito à 

sociobiodiversidade, pela garantia plena dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, 

Culturais e Ambientais – DhESCA’s, pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 

pela equidade de gênero, pela valorização e respeito à auto identidade e a diversidade e 

pluralidade cultural e religiosa. 

Sua história tem origem em 2003 quando cerca de seis mil toras de mogno, madeira nobre 

da Amazônia, extraídas ilegalmente, foram apreendidas pelo IBAMA. Grande parte da 

madeira havia sido retirada dos municípios de Altamira e São Félix do Xingu. 

Por meio da pressão social e mediação do MPF, o IBAMA doou a madeira à sociedade 

civil como uma forma de reconhecer e fortalecer as comunidades das quais o produto havia 

sido extraído ilegalmente. 

O Fundo Dema não tem personalidade jurídica própria, sendo representado pela Federação 

de Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE, da qual é parte integrante, sendo 

dirigido e administrado pela mesma, numa gestão compartilhada através do Comitê Gestor 

e do(s) Conselho(s) Regional(ais) Consultivo(s). 

 

II. ÁREA DE ATUAÇÃO  

Regiões e municípios: 

Baixo Amazonas: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Juruti, Mojuí dos Campos, 

Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Santarém.  

BR 163: Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão.  

Transamazônica/Xingu: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, 

Placas, Portel, Porto de Moz, São Félix do Xingu e Uruará.  

Nordeste Paraense (quilombolas): Abaetetuba, Acará, Baião, Cachoeira do Piriá, 

Cametá, Capitão Poço, Irituia, Mãe do Rio, Mocajuba, Moju, Ourém, Santa Isabel, Santa 

Luzia do Pará, São Miguel do Guamá e Viseu. 

 

III. ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

1. Garantir o processo de gestão compartilhada e a transparência das informações; 

2. Auxiliar a presidência do Fundo Dema na coordenação dos trabalhos do Comitê 

Gestor no que tange ao monitoramento e avaliação dos projetos apoiados e a 



    

execução do planejamento, bem como na coordenação da Secretaria Executiva do 

Fundo; 

3. Atuar em conjunto com a coordenação regional da FASE na implementação da 

gestão administrativo-financeira do Fundo Dema; 

4. Participar do processo de planejamento e avaliação da FASE. 

5. Captação de recursos junto a agências de cooperação internacional, instituições 

públicas e fundações privadas; 

6. Gerenciamento dos fundos de apoio a pequenos projetos; 

7. Coordenação e gestão de recursos do Fundo, da administração da unidade e seu 

pessoal e de aspectos institucionais relevantes para a consecução dos resultados 

previstos no seu plano de trabalho; 

8. Participar de redes de articulação de fundos de apoio e comunitários. 

 

IV. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A FUNÇÃO 

 Formação em nível superior na área de Humanas; 

 Conhecer a dinâmica dos movimentos sociais da Amazônia;  

 Ter experiência no trabalho direto com organizações da sociedade civil, em especial 

comunitárias e/ou sindicais rurais e movimentos de mulheres; 

 Ter conhecimento sobre as cooperações internacional e nacional e experiência na 

elaboração de projetos; 

 É recomendável fluência em língua inglesa e/ou espanhola; 

 Disponibilidade para viagens; 

 Ter disposição e abertura para a gestão coletiva do Fundo Dema; 

 Ter experiência em gerenciamento de fundos de apoio e/ou comunitário. 

 

V. PROCESSO SELETIVO 

1. Envio e análise de Currículos 

2. Entrevista (para os currículos selecionados) 

 

VI. SELEÇÃO/PRAZOS E DIVULGAÇÃO 

1. De 18-22/06 – Período de recebimento de Currículos 

2. De 25-29/06 – Período de Análise dos Currículos 

3. De 02-06/07 – Período de realização das entrevistas 

4. Até 11/07 – Divulgação do resultado final com Comunicação Oficial ao/à 

selecionado(a) 

 

VII. CONTRATAÇÃO 

 Preferencialmente a partir de agosto/2018 



    

 Salário base: R$ 5.594,10 + Gratificação de Função  

 Carga horária: 44 horas semanais = 220 horas mensais 

 Plano de Saúde Bradesco (básico) 

 Seguro de Vida (Bradesco) 

 

VIII. ENDEREÇO PARA ENVIO DE CURRÍCULO 

 

Os currículos devem ser enviados exclusivamente por e-mail, para o endereço: 

fundodema@fase.org.br 

 

 

  

Presidente do Comitê Gestor do Fundo Dema 

 

 

 

 

Coordenador da FASE Programa Amazônia 

   

 

Belém/PA, 07 de junho de 2018. 

mailto:fundodema@fase.org.br

