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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SDS 
CENTRO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS - CEUC 

 
PROCESSO SELETIVO 

Chefe de Unidade de Conservação_ RDS Madeira 
 

O Centro Estadual de Unidades de Conservação (Ceuc) da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS) lança o presente edital para a 
contratação de 1 profissional para atuar como Chefe da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Madeira. 

A. Descrição 
 

O Governo do Estado do Amazonas instituiu em junho de 2007, a Lei n°53 do Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação (Seuc), pioneira no âmbito legislativo entre os Estados da 
Amazônia Legal. Estruturalmente, a Lei do Seuc criou o Centro Estadual de Unidades de 
Conservação (Ceuc) – destinado ao estabelecimento de políticas e programas de gestão das 
Unidades de Conservação (UC) – que por sua vez executa suas atividades por meio de cinco 
Departamentos: 1. Pesquisas e Monitoramento Ambiental, 2. Proteção, 3. Manejo e Geração de 
Renda (3.1 Fauna e Pesca e 3.2 Não Madeireiro e madeireiro), 4. Populações Tradicionais e 5. 
Infra-estrutura e Finanças. 

Existem 41 unidades de conservação estaduais, cobrindo áreas prioritárias para a 
conservação da biodiversidade, somando aproximadamente 19 milhões de hectares protegidos. A 
Lei do Seuc, por compor o conjunto de UC estaduais, municipais e particulares de acordo com seu 
Artigo 3, estabelece o fortalecimento e descentralização da gestão de espaços protegidos, junto 
aos municípios e seus particulares. O fortalecimento da política ambiental no interior é um 
componente estratégico dentro das principais diretrizes da política do Governo Omar Aziz, para o 
desenvolvimento sustentável no Estado do Amazonas. 

O profissional selecionado atuará diretamente na gestão da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Madeira, sob direcionamento da Coordenação do Ceuc e orientação dos 
departamentos. 
 
Cargo: Chefe de Unidade de Conservação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Madeira. 
(RDS Madeira) 
 
Descrição do Perfil: 
Profissional com experiência acadêmica e profissional na área de gestão ambiental.  O candidato 
deve ter, preferencialmente, experiência prévia em gestão de Unidades de Conservação e/ou 
junto à comunidades tradicionais na Amazônia. O candidato deve apresentar habilidades de 
interagir e articular com setores distintos da sociedade civil desde comunidades tradicionais; setor 
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público municipal, estadual e federal; setor privado; ONGs; pesquisadores; associações 
comunitárias; autoridades eclesiásticas e demais entidades da sociedade civil organizada. O 
profissional deverá monitorar atividades no âmbito de parcerias e pesquisas, organizar e conduzir 
reuniões participativas, organizar a logística de expedições de campo e de fiscalização. Boa 
capacidade de redação para descrição de relatórios de ações, e gerenciar escritório local da UC. 
As seguintes habilidades são condições desejáveis: (I) entender de negociação e resolução de 
conflitos, (II) capacidade de relacionamento interpessoal, (III) capacidade administrativa, 
experiência e capacidade de dirigir veículos, pilotar voadeiras e pequenas lanchas, operar 
máquinas (de barcos, geradores, bombas d’água, etc.), experiência com compras e prestação de 
contas com aplicação de recursos públicos, utilizar bússolas e GPS. 
 
Atribuições 
O Chefe de Unidade de Conservação é o gestor da unidade na qual o mesmo está lotado. Suas 
atribuições como gestor são: 

1. Gerenciar o escritório; 
2. Responsabilizar-se pelos equipamentos e infraestrutura das UCs bem como sua 

manutenção preventiva; 
3. Articular e interagir com os diferentes atores envolvidos no processo de gestão das UCs; 
4. Monitorar as atividades no âmbito das parcerias; 
5. Organizar e conduzir reuniões participativas; 
6. Organizar a logística de ações na UC; 
7. Acompanhar e quando solicitado pela coordenação executar toda e quaisquer ações que 

ocorram na UC sob sua gestão; 
8. Realizar a divulgação da UC e das políticas ambientais nos municípios de sua atuação; 
9. Presidir o Conselho Deliberativo da UC, quando designado pela coordenação do CEUC; 

 
 
Requisitos:  

1. Profissional com formação minima de nível médio; 
2. Disponibilidade para residir no interior do Estado do Amazonas (Novo Aripuanã) por 

tempo indeterminado. 
 
Documentos necessários:  

1. Cópia de diploma do último curso completo; 
2. Currículo resumido (máximo 3 páginas) com ênfase nos quesitos apresentados no item de 

pontuação; 
3. Cópia dos comprovantes dos itens a serem pontuados, a não apresentação destes 

comprovantes implicará na não pontuação dos mesmos; 
4. 01 Carta de intenções com no máximo 2 páginas justificando o interesse no cargo;  
5. 01 Carta de referência profissional anterior; 

 
Remuneração: Cargo Comissionado, nível AD2. 
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Número de vagas: 1 vaga para RDS Madeira. 
 
Análise e seleção 
Os candidatos serão selecionados por um processo competitivo baseado no mérito e experiência 
relatados. O processo seletivo será feito em 3 etapas eliminatórias:  
1. Triagem da documentação e qualificações mínimas exigidas; 
2. Avaliação e pontuação de currículo por um comitê de seleção. Serão selecionados os três 
primeiros colocados nesta etapa para a realização da Etapa 3 
3. Entrevista com Comissão de Seleção (que poderá ser realizada na sede do Ceuc em Manaus 
ou em Tefé, sendo necessário indicar a preferência no ato de inscrição). A entrevista será 
realizada pela Comissão de Seleção, composta por membros do Ceuc (à ser designada pela 
coordenação) e poderá ser assistida por técnicos da SDS, por Chefes das Unidades de 
Conservação e por lideranças de associações e comunidades localizadas na UC no qual o 
candidato se inscreveu. 
4. Caberá recurso somente do resultado da Etapa 2, no prazo de 2 (dois) dias após a publicação, 
contendo as razões pelas quais o candidato impugna o resultado, endereçado ao Presidente da 
Comissão de Seleção. 
 
 

 

Pontuação do Curriculo 
 

Acadêmico: 

Curso superior completo 5 

Curso técnico  de ensino médio  4 

 

Profissional 

Atuação na chefia ou cargo administrativo em Unidade de Conservação na Amazônia 15 

Atuação na chefia ou cargo administrativo em Unidades de Conservação no Brasil 10 

Experiência profissional em instituições, publicas, privadas ou mistas de gestão de 

unidades de conservação 

8 

Experiência profissional comprovada junto a associações comunitárias, populações 

tradicionais na Amazônia 

8 

Experiência profissional comprovada junto a associações comunitárias, populações 

tradicionais no Brasil 

5 

 

 

Calendário 
 

Publicação do Edital 21/05/12 
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Prazo de encerramento das Inscrições 01/06/12 

Publicação do resultado da Etapa 1 08/06/12 

Publicação do Resultado da Etapa 2 15/06/12 

Entrevistas em Manaus 18 e 19/06/12 

Entrevistas em Novo Aripuanã 26/06/12 

Publicação do Resultado Final 28/06/12 

Apresentação no CEUC para assumir a função 02/07/12 

Os interessados deverão enviar os documentos necessários em formato digital para o e-mail 
adri_gusmao@hotmail.com ou em papel, à ser entregue na recepção do CEUC, de acordo com 
calendário estabelecido por este edital. 
O resultado da seleção deverá ser divulgado no dia 18/06/12 por meio do site da SDS, devendo, 
quem for selecionado, se apresentar na sede do Ceuc em Manaus no dia 02.07.12 para assumir o 
cargo. 
  
A/C Seleção - Chefe de Unidade de Conservação-AM 
Centro Estadual de Unidades de Conservação - Ceuc 
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas (SDS) 
Rua Mário Ipiranga Monteiro 3280 - Parque Dez de Novembro - CEP 69.050-030 
Manaus - Amazonas 
Fone: (92) 3642 4607 
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