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1. APRESENTAÇÃO 

A Escola de Sustentabilidade de Juruti (ESJ) é uma iniciativa que remonta a 2008, 

no contexto das ações desenvolvidas pela Alcoa em torno da construção de uma 

proposta de desenvolvimento sustentável para o município de Juruti, onde, com apoio 

de uma organização não governamental, o Instituto Peabiru, foi feita uma primeira 

tentativa de construir uma Escola de Sustentabilidade, com o objetivo de formar 

profissionais e lideranças de organizações civis e governamentais capazes de 

desenvolver iniciativas sustentáveis na região Oeste do Pará.  

Um dos resultados mais significativos deste processo, foi a conclusão por 33 

cidadãs e cidadãos de organizações públicas, escolas e organizações da sociedade civil, 

em um Programa de Formação de Agentes de Sustentabilidade de Juruti, em novembro 

de 2009. Esta questão é retomada em 2016, estimulada pelo Instituto Juruti Sustentável 

(IJUS),  o qual, na ambiência do Conselho Juruti Sustentável (CONJUS), opta pela 

estruturação de  um grupo de trabalho (GT), formado por representantes de diversas 

organizações ligadas a educação do município de Juruti, como a Universidade Federal 

do Oeste Paraense (UFOPA), Secretaria Municipal de Educação, representantes de 

escolas estaduais e particulares, com o objetivo de retomar a ideia de constituir uma 

Escola de Sustentabilidade.  

O aprendizado adquirido na experiencia ocorrida entre 2008 e 2009, indicou para 

os atores envolvidos no GT que uma nova tentativa de constituir a Escola de 

Sustentabilidade de Juruti, deveria priorizar aspectos fundantes da escola como seu 

Projeto Político Pedagógico e sua governança, em detrimento de sua atividade fim.  

A partir desse debate do GT, em 2017 o IJUS lança o Termo de Referência 

02/2017, com o objetivo de contratar uma instituição com expertise na temática e que 

pudesse contribuir metodologicamente nesse desafio. O Instituto Internacional de 



 

Educação do Brasil (IEB) é a organização selecionada para a empreita, com a missão de 

implementar um processo que culmine na construção das bases da Escola de 

Sustentabilidade. 

Como decorrência deste trabalho do IEB houve a construção do Projeto Político 

Pedagógico da ESJ, feito com base em uma metodologia participativa, a partir de uma 

escuta ampla de diversos setores e instituições do município de Juruti, sendo 

consolidado como um documento que reflete as premissas necessárias para o 

fortalecimento da articulação que dará o suporte para a manutenção de suas atividades 

Seu conselho deliberativo, instância criada para ser a responsável pela realização 

de suas atividades, é formado por instituições comprometidas com o fortalecimento do 

debate da sustentabilidade no município de Juruti.  

O presente edital portanto, estabelece as bases para a realização da primeira 

turma da Escola, e buscará fortalecer as atividades desenvolvidas por lideranças 

atuantes no município, seu foco principal será trabalhar a temática da sustentabilidade 

de maneira a potencializar a atuação desenvolvida diariamente pelo educando, e assim, 

da instituição ao qual atua, fortalecendo e qualificando o enfrentamento dessas 

demandas. 

Sustentabilidade é um tema atual, tem-se a necessidade de olhar de forma 

diferenciada aos recursos naturais, com o intuito de garantir a manutenção dos mesmos 

para as próximas gerações. Se apresenta como uma discussão necessária para a própria 

garantia de qualidade de vida, exatamente por isso é um tema que pode ser trabalhado 

com diversas abordagens, para o curso em questão, vamos considerar o debate que vem 

sendo construído no contexto das discussões em torno dos Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas (ODS/ONU). 



 

Mas o que são os ODS’s? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

são uma agenda mundial, adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 

metas a serem atingidas até 2030. 

Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de agricultura, igualdade 

de gênero, redução das desigualdades, padrões sustentáveis de produção e de 

consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, crescimento econômico inclusivo, 

entre outros.  

Desta forma a Escola de Sustentabilidade de Juruti: Saber é Poder, através de seu 

Conselho Escolar e das demais organizações de apoio, torna público seu 1º EDITAL de 

seleção de participantes para o Curso “Democracia e Sustentabilidade: Os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável em Juruti”. 

2. OBJETIVO 

2.1 Geral:  

Contribuir para a formação de lideranças acerca da relação entre democracia e 

sustentabilidade, a luz dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável, localizando-os na 

realidade do município de Juruti. 

2.2 Específicos: 

• Aumentar o conhecimento dos participantes sobre os macro temas da 

democracia, sustentabilidade e desenvolvimento; 

• Localizar a discussão sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel em 

Juruti; 



 

• Exercitar, com base no capital social já acumulado pelo município, e elaboração 

de uma versão local dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel de Juruti.  

3. PÚBLICO 

3.1 O curso será destinado a lideranças da sociedade civil atuantes no município de 

Juruti, seja em grupos informais – mulheres, jovens, cultura – seja em organizações 

formais - Cooperativas, Associações, Sindicatos, dentre outros. 

3.2 Considerando as premissas do Projeto Político Pedagógico da ESJ, o curso deverá 

garantir uma participação equitativa entre moradores das zonas urbana e rural, jovens 

e adultos, assim como entre homens e mulheres. 

3.3 Com vistas a contribuir para o Fortalecimento das Organizações Sociais de Juruti, 

será considerado para a avaliação do perfil de liderança a apresentação de carta de 

recomendação de instituições atuantes no município de Juruti, no limite de 01 (um) 

carta para cada inscrição, a qual será contabilizada para a seleção dos educandos, 

juntamente com os demais critérios existentes na ficha de inscrição (ANEXO 01).  

4. VAGAS 

4.1 O curso ofertará 40 (quarenta) vagas, sendo 50% para o meio rural e 50% pra o meio 

urbano. 

4.2 Critérios para proposição de inscrição: 

4.2.1 Obrigatórios: 

✓ Ter disponibilidade em participar de todo o processo formativo; 

✓ Ter ensino fundamental completo; 



 

4.2.2 Recomendados: 

✓ Ter atuação comprovada junto as organizações formais ou informais das quais 

fazem parte; 

4.3 Cada organização poderá fazer até 03 (três) indicações de candidatos.  

4.4 Será selecionado um cadastro de reserva de até 15 (quinze) pessoas para a 

necessidade de substituição de educandos por eventuais desistências no decorrer da 

turma. 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições para o curso serão realizadas por meio do preenchimento da Ficha de 

Inscrição (ANEXO 01) com os dados pessoais do candidato à vaga e os dados, se houver, 

da organização em que o candidato(a) atua (Cooperativas, Associações, Sindicatos, 

etc); 

5.2. Na ficha de inscrição, no local indicado, cada candidato deverá expor sua 

expectativa e objetivos em relação ao processo de formação proposto pela Escola de 

Sustentabilidade; 

5.2 A Ficha de Inscrição, obrigatória, devidamente preenchida e assinada, deverá ser 

entregue presencialmente no Escritório do Instituto Juruti Sustentável (IJUS), endereço: 

Rua Marechal Rondon, nº 1397, Juruti - PA, 68170-000, entre os dias 16.11.2018 e 

07/12/2018, em dias úteis, entre os horários de 08:00 a 17:00. 

5.3 A carta de recomendação (se houver) (ANEXO 02), deverá ser entregue juntamente 

com a ficha de inscrição, respeitando o prazo estabelecido no item 5.2. 



 

5.4 Será necessária para a finalização da inscrição a apresentação de um documento 

oficial com foto (original e cópia), onde a cópia será retida junta a ficha de inscrição do 

candidato. 

6. COMISSÃO E PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 A Comissão de Seleção será composta pelas organizações membros do Conselho da 

Escola de Sustentabilidade de Juruti e a assessoria Técnica do IEB, com total 

responsabilidade pela seleção dos participantes da 1ª turma da ESJ; 

6.2 A seleção será realizada através de uma análise da Ficha de Inscrição e da Carta de 

Recomendação (se houver) dos candidatos, buscando a qualificação das candidaturas 

de forma a atender aos critérios estabelecidos nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 4.2 deste edital; 

6.3 Caso a Comissão de Seleção julgar necessário, serão realizadas entrevistas com os 

candidatos via telefone ou presencial, apenas nos casos em que a primeira etapa deixar 

dúvidas para a conformação da turma e de empates entre participantes. 

7. RESULTADOS DA SELEÇÃO 

7.1 O resultado do Processo Seletivo será divulgado até o dia 14/12/2018, através de 

listagem fixada na sede do IJUS e nos meios de comunicação eletrônicos, seguida de 

contato com a organização responsável pela indicação do candidato selecionado, 

quando for o caso, via e-mail e telefone fornecidos na ficha de inscrição; 

7.2 Não haverá período para recursos do resultado final; 

7.3 Casos omissos serão apresentados diretamente a comissão de seleção. 



 

8. PERCURSO FORMATIVO 

8.1 O Curso será realizado com base na Alternância Pedagógica, onde os tempos e 

espaços de formação serão alternados, visando uma problematização da realidade e 

reflexão a partir dos conhecimentos técnicos-científicos refletidos durante a realização 

das etapas de formação.  

8.2 O curso terá uma duração de 200 horas, composto por 03 Círculos Formativos 

presenciais (Tempo Escola) com duração de 5 dias em média, e 02 períodos de imersão 

e ação na realidade (Tempo Comunidade), a ser realizado no seu espaço de atuação 

(rural ou urbano). Este último compreende as atividades práticas desenvolvidas pelos 

educandos a partir de um plano de ação construído nos Círculos Formativos. 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO  

Círculo 01 – DEMOCRACIA E SUSTENTABILIDADE CH 

Tempo Escola 40 

Tempo Comunidade - (rural ou urbano) 40 

Círculo 02 – OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  CH 

Tempo Escola 40 

Tempo Comunidade - (rural ou urbano) 40 

Círculo 03 – OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM 

JURUTI  

CH 

Tempo Escola 36 

Encerramento e Certificação  04 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA  200 
 



 

10. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

10.1 O processo de avaliação será permanente e processual, buscará refletir sobre o 

conjunto das atividades desenvolvidas durante a Formação. O(a)s educando(a)s deverão 

obter frequência mínima de 75% nas atividades de Formação para serem certificados.  

10.2 Os educandos que obtiverem avaliação positiva em todas as etapas e cumprirem 

todas as atividades previstas serão certificados pelo IEB. 

11. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO  

 

Atividade Data 

Período de Inscrição 12/11/2018 a 07/12/2018 

Resultado Final de Seleção 14/12/2018 

1º Circulo Formativo  21 a 25/01/2019 

1º Tempo Comunidade  26/01 a 09/02/2019 

2º Circulo Formativo 11 a 15/02/2019 

2º Tempo Comunidade 16/02 a 09/03/2019 

3º Circulo Formativo 11 a 15/03/2019 

Encerramento e Certificação  15/03/2019 

 

12. DAS DESPESAS DO CURSO 

12.1 O curso será inteiramente gratuito; 

12.2 As despesas referente ao material dos participantes serão custeadas pelo IEB. 



 

12.3 Os gastos com logística para participação dos educandos do meio rural, serão de 

responsabilidade do IEB, conforme planejamento prévio realizado entre a equipe da ESJ 

e cada educando. 

12.4 Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pelo Conselho 

Escolar da ESJ, juntamente com o IEB; 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Serão desligadas do curso os educandos que apresentarem, no primeiro círculo 

formativo, a ocorrência de faltas em dois períodos, sendo os mesmos substituídos pelos 

integrantes do cadastro de reserva, conforme o item 4.3, obedecendo a sua 

classificação. 

 

Juruti, 14 de novembro de 2018. 


