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A Secoya está contratando profissionais para atuar em seu Programa de Educação em Saúde
junto ao Povo Yanomami. Requerem-se profissionais responsáveis para desenvolver
atividades de prevenção e promoção da saúde diretamente nas aldeias, na área Yanomami, no
rio Marauiá, município de Santa Isabel do Rio Negro-Amazonas.

A Secoya - Associação Serviço e Cooperação com Povo Yanomami é uma Associação não
governamental, sem fins lucrativos, que trabalha junto ao Povo Yanomami do médio rio Negro
do estado do Amazonas, através de ações nos campos de educação, educação em saúde e
direitos indígenas.

Pré-requisito

• Ensino superior concluído ou em andamento em enfermagem, nutrição, assistência social,
ciências humanas ou áreas afins;

• Experiência em saúde pública;

• Competência e experiência em contextos que requerem relações e atividades profissionais no
campo da interculturalidade;

• Competências e experiência em capacitação e animação de grupo;

• Interesse em trabalhar em contato direto com o povo Yanomami;

• Ter disponibilidade em aprender a língua Yanomami;
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• Facilidade para trabalho em equipe;

• Sensibilidade para o trabalho junto ao povo Yanomami adotando uma atitude de respeito,
independente da situação confrontada;

• Disposição física para o trabalho em área de floresta densa, incluindo longas caminhadas,
deslocamentos de barco ou voadeira.

• Disponibilidade para permanecer período relativamente longo em atividades de campo.

Atividades

• Planejar, acompanhar e ministrar palestras e atividades práticas de prevenção e promoção da
saúde nas aldeias;

• Planejar, acompanhar e ministrar oficinas de capacitação para Agentes Indígenas de Saúde,
Agentes Indígenas de Saneamento, mulheres e lideranças;

• Realizar acompanhamento em campo dos Agentes acima citados;

• Participar de pesquisas em campo;

• Assessorar os Yanomami na defesa de seus direitos à saúde;

• Elaborar materiais didáticos;
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• Apresentar relatórios das atividades em campo;

• Sistematizar os resultados das oficinas de capacitação;

• Colaborar em atividades de gestão do Programa de Educação em Saúde na sede da Secoya
em Manaus ou em Santa Isabel do Rio Negro.

Desejável

• Experiência de trabalho junto a povos indígenas;

• Experiência de trabalho na Amazônia e/ou em saúde publica junto a populações vulneráveis;

• Domínio do pacote Office e internet – redes sociais.

Condições de trabalho

• Regime de contrato: CLT

• Contrato de experiência por 90 (sessenta) dias;

• Ajuda de custo para alimentação em campo.
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• Deslocamento até a cidade de Manaus, quando da contratação, por conta do candidato.

Processo seletivo

Encaminhar currículo com carta de intenção, incluindo expectativa salarial para os emails: sec
oya.org@gmail.com
e
silvio.cavuscens@gmail.com
até o
dia 02 de maio de 2016
. O processo seletivo constará de avaliação de currículos, entrevistas e provas. Apenas os
candidatos selecionados na primeira fase serão contatados.
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