
 

 
Coordenação Geral da Rede Cerrado 

contato@redecerrado.org.br 

 

Brasília, 19 de dezembro de 2017. 

 

Assunto: Seleção de Pessoal 

 

Prezados(as)  

 

A Rede Cerrado luta pela conservação do bioma e a defesa de seus povos e comunidades 

tradicionais, promovendo justiça social e sustentabilidade ambiental. Ao longo de seus 27 anos 

vem atuando estrategicamente em diversos espaços públicos e socioambientais para propor, 

monitorar e avaliar projetos, programas e políticas públicas afetos ao Cerrado e à seus povos. 

Fazem parte da RC, além de organizações de base comunitária e organizações não 

governamentais, outras redes, que focam em regiões ou temáticas específicas como, por 

exemplo, a Articulação Pacari, o Núcleo do Pequi e a Mobilização dos Povos Indígenas do 

Cerrado. Para além das 54 organizações formalmente filiadas, a Rede congrega mais de 300 

organizações de base comunitária, sindicatos de trabalhadores rurais, organizações de 

assessoria, pesquisa e conservação espalhadas por todos os cantos do bioma. (para mais 

informações, acesse: www.redecerrado.org.br). 

Com objetivo de dar continuidade às ações da Rede Cerrado foi aprovado e contratado o 

projeto “Rede Fortalecida, Cerrado Conservado”, com recursos do Critical Ecosystem 

Partnership Fundo (CEPF). Nesse sentido, a coordenação da RC comunica que está realizando 

uma seleção para contratação de profissional que fará parte da equipe desse projeto.  

O cargo disponível pode ser verificado na tabela abaixo e no respectivo arquivo em anexo. O 

contrato deve ser por ao menos 01 ano de trabalho. 

 

Cargo Objetivo Resumo das atividades 

Administrativo 

1. (período integral) 

Prestar serviço técnico 

especializado de apoio 

administrativo e financeiro. 

Ser responsável pela gestão administrativa 

e financeira do projeto “Rede Fortalecida, 

Cerrado Conservado” e dos projetos 

executados como sua contrapartida, de 

http://www.redecerrado.org.br/


 

 
Coordenação Geral da Rede Cerrado 

contato@redecerrado.org.br 

acordo com as orientações da 

Coordenação da Rede Cerrado. 

 

 

O Termo de Referência pode ser encontrado aqui (colocar link) 

Os currículos deverão ser enviados para o e-mail: 

secretariaexecutiva@redecerrado.org.br até o dia 16 de janeiro de 2019. 
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