EDITAL DE SELEÇÃO 01/2022
Vaga para assitente técnico na Fazenda São Nicolau, Cotriguaçu - MT
ONF Brasil
A ONF Brasil, empresa de direito privado, brasileira, filial da ONF Internacional, criada em 1999
para a implementação do Projeto Poço de Carbono Peugeot/ONF Brasil na Fazenda São Nicolau
em Cotriguaçu – MT. Tem como atual missão: Desenvolver a gestão do ambiente florestal com
a diversificação de atividades produtivas sustentáveis e replicáveis, para integrar viabilidade
econômica com impactos socioambientais positivos. Maiores detalhes sobre as atividades da
ONF Brasil poderão ser consultados em www.reflorestamentoecarbono.com.br
Objetivo
Contratação de profissional da área florestal que contribuirá com a execução das atividades
diarias do projeto na Fazenda São Nicolau em Cotriguaçu-MT.
Descrição do cargo
O profissional participará e apoiará uma ampla gama de atividades no âmbito do cumprimento
da missão da ONF Brasil:
 Na parte técnica o profissional deverá conduzir atividades de campo relacionadas a
inventário censitário em floresta nativa, inventário de plantios florestais, restauração
florestal, viveiro de produção de mudas e sistemas silvipastoris.
 Deverá ainda gerir equipes de campo, fazer o controle e medições necessarios, em campo,
durante exploração florestal do manejo de nativas e de plantios de Teca.
 O profissional deverá ainda apoiar e reportar aos superiores soluções e demandas
pertinentes a todas atividades desempenhadas.

Perfil












Graduação em engenharia florestal, biologia ou areas afins.
Experiência anterior em áreas ligadas ao setor florestal na Amazônia;
Boa capacidade interpessoal para interagir com uma ampla gama de públicos;
Bom nível de comunicação oral e escrita;
Dinamismo, pró‐atividade, organização, pontualidade, seriedade, autonomia, humildade e
facilidade de relacionamento e trabalho com equipe de campo.
Habilidades com o Pacote Office (Word, Excel e Power Point)
Habilidades com uso de GPS
Conhecimentos básicos e afinidade com ferramentas quantitativas de análise de dados;
Conhecimento básico com Sistemas de Informação Geográfica, sensoriamento remoto e
geoprocessamento, Qgis (desejado);
Ter disponibilidade para início imediato no trabalho em questão e para residência na
Fazenda São Nicolau, em Cotriguaçu‐MT;
Carteira de motorista A/B e experiência em conduzir veículos em estradas rurais da
Amazônia;
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Contrato





Contrato em regime de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) por tempo indeterminado;
Seguro de Vida e Plano de Saúde Empresarial Nacional Bradesco
Remuneração compatível com a função, de acordo com a qualificação e a experiência
comprovada;
Logistica (alojamento e alimentação) na Fazenda São Nicolau.

Processo de seleção
Os(as) interessados(as) deverão encaminhar a seguinte documentação completa, até o dia
08/04/2022, para o e-mail alan@onfbrasil.com.br com o assunto “Seleção Assistente Técnico FSN”:
 Currículo resumido (máximo 3 páginas);
 Texto justificando seu interesse e suas capacidades para este trabalho (carta proposta), com
indicação da pretensão salarial;
 Uma referência profissional (nome, cargo, instituição, telefone e e‐mail).
 Três dias e horários disponíveis para realização da entrevista, entre os dias 13 a 15 de abril de
2022;
Após seleção dos curriculos que se enquadrem no perfil desejado, a contratante poderá
entrar em contato para marcar uma entrevista por videoferência pelo programa Skype ou
GoogleMeet, de acordo com a disponibilidade dos envolvidos. Na entrevista serão questionados os
pontos destacados no Currículo e avaliado as condições do candidato para preenchimento da vaga.
O tempo de duração previsto para a entrevista é de cerca de 60 minutos.
 O (A) candidato (a) selecionado para entrevista deverá enviar cópia dos documentos pessoais,
CNH, RG, CPF, Título de eleitor, comprovante de residência e carteira de trabalho 2 dias antes
da entrevista. Somente serão realizadas entrevistas de candidatos que tiverem fornecido a
documentacão completa.
 O (A) profissional contratado (a) deverá ter disponibilidade para iniciar o trabalho a partir do
dia 18/04/2021, de forma presencial, na Fazenda São Nicolau.

A ONF Brasil valoriza a diversidade de gênero, racial e cultural em suas equipes. Por isso,
incentivamos candidaturas de mulheres, negras/os, indígenas, pessoas com deficiência, de
diferentes origens e orientações sexuais ou crenças religiosas.
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