Ação Educacional para Capacitação de Agentes Municipais em Proteção e Defesa Civil
A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar especialista ou pesquisador que contribua para desenvolver atividades de Capacitação para
agentes municipais de proteção e defesa civil, no escopo da ação colaborativa
entre o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
(CEMADEN) e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) a ser
executado em convênio com a Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia
Espaciais (FUNCATE).
O candidato selecionado deverá contribuir para as atividades do projeto mencionado, que tem como objetivo geral a elaboração de um livro eletrônico (ebook) e videoaulas sobre a concepção de um sistema de monitoramento e
alertas; suas vantagens e limitações; além de fornecer, aos agentes locais de
Defesa Civil, informações e mecanismos para desenvolverem sistemas próprios, com base nas suas capacidades, visando ampliar e cooperar com a gestão de riscos e respostas a desastres no Brasil. O candidato deve ter qualificação/experiência/conhecimento em promover a gestão do conhecimento, a
cultura do aprendizado, conhecer assuntos de desenvolvimento, planejamento
e interdisciplinaridade e trabalhar continuamente e ativamente para o desenvolvimento do conhecimento na temática de Desastres Naturais nos quais o
foco tenha sido a construção do conhecimento voltado para às questões de
legislação ambiental.
Requisitos: graduação em ciências humanas ou jurídicas e experiência de trabalho comprovada de, no mínimo, 06 anos, na área de gestão e planejamento
de projetos de pesquisa interdisciplinares. Candidatos cursando PósGraduação, no mínimo no nível de Mestrado, em programas de Desastres Naturais ou Educação Ambiental são desejáveis. Valor da Bolsa: R$ 3.000,00
(três mil reais) Período da Bolsa: 12 meses. Local de trabalho: sede do CEMADEN – São José dos Campos. Inscrição: O candidato deve encaminhar carta de
submissão, em formato livre, informando os elementos comprováveis de sua
experiência e descrevendo os aspectos do seu perfil profissional que possam
contribuir para o projeto, incluindo o link de acesso para o Currículo Lattes,
atualizado.
Período de inscrição: de 22 a 27 de abril. Observação: as cartas de submissão
devem ser endereçadas à cemaden.capacitacao@cemaden.gov.br

