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Seleção Técnica de Cooperados 

Analista Ambiental - PRA 

Dezembro/2019 

 

1. Quem somos: 

A COOPERFRENTE, quem em novembro passado, completou 20 anos de Fundação, é uma sociedade 

cooperativa, registrada no Sistema OCB/MT - Organização das Cooperativas Brasileiras sob o Nº 307, 

desde 17/03/2000, é composta por profissionais que atuam no seletivo mercado de prestação de 

serviços, executando atividades em consultoria, instrutoria e educação e tem como objeto 

disponibilizar a capacidade intelectual e criativa de seus sócios na busca de soluções para as 

demandas oriundas de pessoas físicas e jurídicas, sejam elas instituições públicas ou privadas. 

 

Dentre os principais clientes estão as Instituições que compõem o Sistema “S”, SENAR; SEBRAE, 

SESC; SENAI; SENAT e SESCOOP; as Universidades e Fundações de Pesquisa e Ensino, UNB/FINATEC; 

UNIRIO/FUNRIO; UFMT/UNISELVA; UNEMAT; UNIC; Institutos e ONG’s, instituições Financeiras 

(Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; SICREDI; SICOOB), Sistema Eletrobrás, Embrapa, 

Prefeituras Municipais, Governos e Secretarias Estaduais; Tribunais, Procuradorias, dentre outros. 

 

Nos últimos anos, a COOPERFRENTE tem atuado fortemente na área ambiental, onde destacamos:  

• Projeto Olhos D’água da Amazônia, contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta, através de recursos do Fundo da Amazônia / BNDES, por mais de 05 anos;  

• Projeto RADIS - Projeto de Regularização Ambiental e Diagnóstico dos Sistemas Agrários e 

Socioeconômicos nos Assentamentos da Região Norte do Estado de MT, através de 

contratos e parceria com a Universidade de Brasília -UNB/FINATEC/INCRA; 

• Projeto RADIS - Projeto de Regularização Ambiental e Diagnóstico dos Sistemas Agrários nos 

Assentamentos Rurais de Minas Gerais e Mato Grosso, através de contratos e parceria com a 

UFMT/ UNISELVA/INCRA; 

• Projeto RADIS - Projeto de Regularização Ambiental e Diagnóstico dos Sistemas Agrários nos 

Assentamentos Rurais nos Estados de PE, AL, MS, MT, MG e PA, através de contratos e 

parceria com a UFV/ FACEV/INCRA; 

• Projeto RADIS - Projeto de Regularização Ambiental e Diagnóstico dos Sistemas Agrários nos 

Assentamentos Rurais no Estado de São Paulo, através de contratos e parceria com a 

Universidade Federal de Santa Maria - RS - UFSM/FUNRIO/INCRA; 

• Monitoramento do Projeto Dom Helder Câmara em 11 estados do semiárido brasileiro, 

tendo como meta atingir mais de 60.000 famílias, em parceria com a Universidade de 

Brasília - DF - UNB/FUNAPE; 
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• Parceria com o ICV – Instituto Centro de Vida, para realização de análises técnicas - revisão e 

correção de mapeamento de áreas de uso consolidado entregue pela UFLA – Universidade 

Federal de Lavras -MG.  

  

2. Histórico: 

Em julho de 2019, a IDH - Iniciativa de Comércio Sustentável, instituição internacional, com sede na 

Holanda, promoveu um amplo processo de seleção pública, com o objetivo de contratação de 

pessoa jurídica para prestar serviços ao Estado de Mato Grosso, através da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente – SEMA - MT. 

 

No dia 01 de outubro de 2019, a Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e 

Educação – COOPERFRENTE, depois de ter passado por todo o processo de seleção, foi a pessoa 

jurídica escolhida e assinou contrato com a referida IDH para a execução do serviço. 

 

No período compreendido entre os dias 18 de dezembro a 10 de janeiro de 2020, a COOPERFRENTE 

realizará o Processo de Seleção de sua equipe técnica e que irá executar o contrato firmado com a 

IDH. 

 

3. Objeto da Contratação: 

 

O serviço objeto da contratação é auxiliar nas análises dos PRAD(s) da Regularização Ambiental. 

A equipe técnica de analistas da COOPERFRENTE irá realizar os serviços nas instalações físicas da 

SEMA em Cuiabá-MT e terão suas atividades validadas pela equipe interna daquela Secretaria 

Estadual.  

Para auxiliar na execução de suas atividades, excepcionalmente, o técnico poderá realizar viagens ao 

interior do Estado. 

 

4. Parâmetros que serão apreciados na seleção técnica do profissional: 

 

O Técnico ambiental deve se caracterizar como um profissional comprometido com o 

desenvolvimento social, ambiental e econômico e possuir os seguintes requisitos: 

a) Profissionais com formação superior, afins ao objeto do contrato, dentre elas, destacamos: 

Biólogos, Engenheiros Agrônomos, Florestais e Ambientais. 

b) Sólidos conhecimentos em ferramentas SIG (Sistema de Informações Geográficas) e de GIS 

(ArcGis, QGis, outras); 

c) Sólidos conhecimentos em geoprocessamento e sensoriamento remoto (imagens de satélite) 

aplicados à área ambiental e manuseio de softwares que permitem a visualização, edição e 

análise de dados georreferenciados; 
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d) Conhecimento da legislação ambiental brasileira (código florestal);  

e) Fluência em escrita e relacionamento interpessoal; 

f) Facilidade de trabalho em equipe multidisciplinar; 

g) Possuir CNH – Carteira Nacional de Habilitação vigente. 

 

5. Remuneração do analista 

 

O sócio cooperado no desempenho de sua atividade, terá a possibilidade de auferir uma produção 

mensal, superior a R$ 5.000,00. 

6. Cronograma: 

 

Etapas Data / Período 

Divulgação do Processo de seleção e recepção 
online da documentação dos interessados. 

18/12/2019 a 10/01/2020 

Analise curricular dos candidatos inscritos 13 a 17/01/2020 

Divulgação dos nomes dos candidatos pré-
selecionados - site www.cooperfrente.coop.br 

A partir do dia 17/01/2020 

Treinamento introdutório ao Cooperativismo 
e capacitação inicial do analista ambiental  

A partir do dia 20/01/2020 
em data a ser definida 

 

7. Informações adicionais 

 

Site: www.cooperfrente.coop.br 

E-mail: atendimento@cooperfrente.coop.br  

Telefone: (65) 3641-4438 / 3641-7780 ou (65) 984140099 (WhatsApp) 

Facebook: https://pt-br.facebook.com/cooperfrente/ 
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