CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA
EDITAL DE CONTRATAÇÃO PARA AUXILIAR JURIDICO

O Conselho Indígena de Roraima (CIR) é uma organização indígena sem
fins lucrativos, fundada na década de 70 pelas comunidades indígenas, com
objetivo de fortalecer a autonomia dos povos indígenas através da
governança dos territórios, implementação de Plano de Gestão Territorial,
valorização cultural, sustentabilidade e efetivação de direitos.

A atuação

direta do CIR se desenvolve através dos conselhos regionais que formam
sua base de atuação, envolvendo 10 regiões (Serra da lua, Amajari, Murupu,
Wai Wai, Tabaio, Surumu, Baixo Cotingo, Raposa, Serras e Yanomami)
distribuídos em 241 comunidades indígenas filiadas, atendendo os povos
indígenas Wapichana, Macuxi, Ingarikó, Patamona, Sapará, Wai Wai,
Yanomami, Taurepang e Yekuana.
Vaga: 01
Cargo: Auxiliar jurídico
Funções do cargo:


Assessorar as comunidades na elaboração dos regimentos internos, protocolo de
consulta das terras indígenas;



Assessorar a organização indígena na realização de oficinas, cursos, reuniões,
assembleias e outras atividades;



Auxiliar as atividades do Departamento Jurídico e Departamento das mulheres
indígenas sistematizando informações, produzir documentos e relatórios técnicos;
Requisitos para vaga:



Curso superior completo nas área de Direito ou Psicologia;



Boa comunicação oral e escrita;



Experiência de trabalho junto aos povos indígenas de Roraima;



Conhecimento sobre a legislação e a política indigenista brasileira;
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Disponibilidade para passar longos períodos na Terra Indígena;



Disposição para trabalho em área de floresta e serras, incluindo caminhadas,
deslocamentos de carro e barco;
Os interessados devem enviar:
1) Curriculum Vitae
A

documentação

solicitada

deverá

ser

enviada

para

o

e-mail

cir_2012@yahoo.com.br indicando no assunto da mensagem “Vaga Auxiliar
ou Assistente Jurídico – CIR”, até 22 de Janeiro de 2020.

Boa Vista/RR, 09 de janeiro de 2020
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