
 
 

EDITAL FLD-COMIN 01/2021 

SELEÇÃO PARA O CARGO DE ASSESSORIA DE PROJETO no RIO GRANDE DO SUL 

1. DA RESPONSABILIDADE  

O CONSELHO DE MISSÃ0 ENTRE POVOS INDÍGENAS, da FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA 

(FLD-COMIN), sito à Rua Dr. Flores, 62, sala 901 – Centro Histórico, Porto Alegre/RS – torna 

público que estão abertas, no período de 05/03/2021 a 15/03/2021, inscrições para o 

processo seletivo na área de formação, articulação e incidência, para contratação imediata, 

conforme informações e condições descritas abaixo.  

2. DO OBJETO  

Contratação de uma (01) pessoa, de preferência indígena, com formação no ensino superior 

nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, para contrato pelo regime da CLT, para carga horária 

de 200 horas mensais, por tempo indeterminado, para o cargo de Assessoria de Projetos com 

atuação no Estado do Rio Grande do Sul e interação com demais regiões.  

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

3.1 Enviar currículo, conforme modelo em anexo, para o e-mail lisiane@fld.com.br até 15 de 

março de 2021.  

3.2. Pessoas pré-selecionadas serão convidadas para entrevista e comunicadas por telefone/e-

mail; demais, serão informadas por e-mail.  

4. PRÉ-REQUISITOS  

o Preferência por pessoa indígena; 

o Ensino superior completo ou em andamento (cumpridos no mínimo 2/3 do curso), nas 

áreas de Ciências Humanas e Sociais; 

o Conhecimento da realidade indígena no Rio Grande do Sul; 

o Capacidade de articulação com comunidades indígenas;  

o Capacidade de planejamento e execução de projetos e ações; 
o Preferencialmente com Carteira Nacional de Habilitação (Categoria B). 
o Preferência que possa residir na região metropolitana de Porto Alegre/RS; 
o Disponibilidade para viagens frequentes; 

 
5. CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS DESEJADAS  

o Identificação com os povos indígenas, atuação indigenista e demais temas no campo 
de direitos; 

o Conhecimento das políticas públicas que incidem sobre direitos indígenas 

(territorialidade, educação, saúde e políticas ambientais); 

o Capacidade de articulação e incidência política na defesa de direitos;  

o Conhecimento sobre organizações da sociedade civil e movimentos sociais que atuam 

no campo da defesa de direitos,; 

o Habilidade em comunicação, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe; 
o Pro atividade, articulação, criatividade e inovação; 
o Domínio das ferramentas básicas de informática; 

o Boa elaboração de textos. 
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6. ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

Principais atividades:  

o Realização de atividades junto com as comunidades, movimentos, coletivos, 
organizações e associações indígenas; 

o Formação, assessoria e incidência em direitos indígenas e defesa de direitos;  
o Incidência em espaços de articulação dos direitos e das políticas públicas locais, 

regionais e federais; 
o Elaboração e publicação de materiais informativos e didáticos com protagonismo e/ou 

participação indígena; 
o Realização atividades de formação, mediação e ampliação do apoio e solidariedade 

aos direitos indígenas no contexto da sociedade não indígena: escolas, universidades, 
secretarias municipais, estadual e federal, Ministério Público e outros;  

o Assessoria no âmbito do Diálogo Intercultural e Inter-religioso; 
o Elaboração de projetos, orçamentos, prestação de contas, relatórios. 

7. DA REMUNERAÇÃO 

Contratação em regime de CLT, com salário base de R$ 4.459,56 mensal. 

8. BENEFÍCIOS  

Assistência odontológica e seguro de vida. 

 

(*) Em decorrência das restrições de circulação e distanciamento social, decorrentes da 

pandemia pelo COVID-19, a realização do trabalho ocorrerá inicialmente de forma remota. . 

 
 

Porto Alegre, 05 de março de 2021. 

 
 

Para mais informações ou dúvidas:  
Fundação Luterana de Diaconia – FLD COMIN 
Lisiane Oliveira 
E-mail: lisiane@fld.com.br 
https://www.fld.com.br/page/contratacoes 
https://www.comin.org.br/ 
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