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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA 

 

SELEÇÃO DE MEDIADORES/MEDIADORAS PARA O PROJETO BUSCA ATIVA/LEI ALDIR BLANC 

 

CHAMADA PÚBLICA 

 

 A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, torna pública a 

presente Chamada cujo objetivo é selecionar Mediadores e Mediadoras para realizar o 

levantamento/cadastramento de fazedores e fazedoras de cultura, residentes em lugares 

remotos e sem acesso à Internet, aos benefícios instituídos pela Lei Aldir Blanc. A ação se dará 

através de busca ativa, desta forma credenciando mestras, mestres, guardiãs, guardiões, 

fazedores e fazedoras da cultura em geral e Espaços Culturais, localizados em comunidades 

Quilombolas, Indígenas, Ribeirinhas e Extrativistas (certificadas ou não por instituições), que 

tiveram suas práticas culturais afetadas pelo isolamento causado pela Pandemia da COVID 19, 

no estado do Pará. 

 

 A iniciativa visa cadastrar, a partir de parceria firmada entre a SECULT, FADESP E UFPA, 

produtores e produtoras de cultura oriundos desses grupos sociais que não acessaram o auxílio 

emergencial do Governo Federal durante a pandemia da Covid-19.  

 

 O trabalho dos(a) Mediadores(a) consistirá em desenvolver trabalho de campo em 

aldeias indígenas, reservas extrativistas, territórios quilombolas, projetos de assentamentos 

agroextrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, florestas nacionais e demais 

territórios para realizar o levantamento/cadastramento de pessoas habilitadas (com CPF válido), 

na Plataforma de inscrição para acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc para o recebimento do 

auxílio concedido pelo Governo do Pará por meio da SECULT. 

 

 As inscrições serão realizadas por meio do seguinte e-mail: bativasecult@fadesp.org.br, 

no período de 07 a 11/10/2020 (até as 23:59h). Inscrições realizadas fora do período não serão 

consideradas. Os(a) candidatos(a) devem preencher corretamente a ficha de cadastro e enviar 

ao e-mail informado, anexando Comprovante de Residência, CPF e RG. No assunto do e-mail 

devem escrever: CHAMADA PROJETO BUSCA ATIVA-SECULT.  

 

 A atividade será remunerada pela Fadesp. Para um mínimo de 30 (trinta) pessoas/CPF 

cadastradas por mediador/mediadora, será pago um valor de R$ 33,00 (trinta e três reais) por 

ficha corretamente preenchida. A partir desse montante, para cada pessoa/CPF excedente 

cadastrada será pago um valor de R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa/CPF.   

 

 O trabalho terá duração de 30 dias, iniciados ao final da capacitação a ser ministrada 

pela FADESP em conjunto com a SECULT. 
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 Os Mediadores e Mediadoras devem possuir as seguintes habilidades:  

 

1- Experiência com inserção e manipulação de dados em planilha excel;  

2- Disponibilidade para viagem de campo com acesso aos territórios de povos e 

comunidades tradicionais;  

3- Facilidade de comunicação e articulação com lideranças comunitárias para acessar os 

territórios tradicionais;  

4- Facilidade para o desenvolvimento de entrevistas em plataformas virtuais e físicas 

(questionários impressos);  

5- Saber manejar plataforma/aplicativo em telefone celular;  

6- Manejo de aparelho celular para efetivação de pequenos vídeos e gravação de áudios;  

7- Ter iniciativa e capacidade de resolução de problemas simples;  

8- Primar pela ética e respeito aos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais;  

9- Capacidade de redigir relatório de dados simples e;  

10- Confidencialidade acerca de dados referentes aos/as entrevistados/as. 

 

 A seleção dos candidatos interessados no trabalho de cadastramento de pessoas 

habilitadas, dos territórios, com CPF válido ao recebimento do auxílio concedido pelo Governo 

do Pará será realizada pela FADESP. Após a análise e seleção de equipe técnica, a FADESP 

divulgará os nomes aptos para iniciar o serviço. 

 

Belém, 07 de Outubro de 2020. 

 

 

 

 

______________________ 

Socorro Sousa 

Executiva de Negócios 


