
 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 
 
 

A AVSI Brasil (www.avsibrasil.org.br) é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, constituída 
em 2007, para contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situações de 
vulnerabilidade. Somos uma organização local vinculada ao contexto internacional, por meio da 
parceria com a Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua no Brasil desde os anos 80 e que 
estimulou a criação da AVSI Brasil. 

Por meio deste edital, a AVSI Brasil lança seleção para Consultor (a) individual para atuar como 
Consultor de Educação Ambiental na realização de revisão da proposta pedagógica (conteúdo de 
materiais pedagógicos), bem como na implementação da campanha escolar a ser realizada por 
meio de oficinas com alunos e na capacitação com professores de 04 escolas, no âmbito do Projeto 
Semiárido Sustentável Desenvolvimento do Salitre nos municípios de Juazeiro e Campo 
Formoso/BA, uma iniciativa com investimento da Fundação Banco do Brasil e Enel Green Power, 
com a execução das atividades geridas pela AVSI BRASIL. 

 
Os/As interessados (as) em participar desta seleção deverão enviar Portfólio e Currículo 
comprovando os serviços prestados, a experiência e a competência para execução dos serviços em 
objeto, demonstrando: 
 

- Ensino superior completo em Pedagogia, Ciências Biológicas; Engenharia Agrônoma, Geografia, 

 Administração, Assistência Social, Sociologia, Comunicação Social); 

- Especialização na área ambiental (diferencial); 

- Experiência  em trabalhos com educação ambiental, preferencialmente na área de recursos hídricos; 

- Experiência com facilitação de grupos e ministração de oficinas de educação ambiental para jovens e 

 adultos;  

- Experiência de trabalhos na zona rural (diferencial); 

- Disponibilidade para atuar na região do semiárido baiano atuando nos municipios de Juazeiro e  

Campo Formoso; 

- Carteira de motorista Categoria B (diferencial) 

 

Os documentos deverão ser enviados via e-mail para talentos@avsi.org.br, até o dia 31 de janeiro 
2023, destacando no assunto Consultoria de Educação Ambiental . 

Durante o processo de seleção, será selecionado (a) 01 (um) Consultor (a) individual, em base à 
qualificação demonstrada para realização das atividades requeridas. 

 
 

Salvador/BA, 23 de janeiro de 2023 
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