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Instituto de Pesquisas Cananéia - IPeC

SELEÇÃO DE TRATADOR PARA ATUAR EM CENTRO DE REABILITAÇÃO E
DESPETROLIZAÇÃO DE ANIMAIS MARINHOS DO INSTITUTO DE PESQUISAS
CANANÉIA

O Instituto de Pesquisas Cananéia – IPeC é uma organização sem fins lucrativos que atua na
área de educação ambiental e ciências naturais, desenvolvendo atividades de pesquisa e
conservação da vida selvagem. Além disso, proporciona oportunidades para a capacitação e
aperfeiçoamento de profissionais e estudantes sobre temas relacionados à biologia e
ecologia de diferentes grupos animais. Nossa missão é promover estudos e ações em defesa
do patrimônio natural e cultural respeitando-se hábitos, costumes e práticas locais. Para mais
informações visite nosso site: www.ipecpesquisas.org.br.

a) PERFIL PARA O PREENCHIMENTO DA VAGA:
•

Profissional de nível superior graduado em Biologia e/ou áreas afins;

•

Ter experiência comprovada com o manejo e reabilitação de animais silvestres e/ou
marinhos, incluindo alimentação, contenção, manejo sanitário e hídrico;

•

Desejável experiência com sistemas de filtragem e manutenção de piscinas;

•

Possuir facilidade e proatividade para trabalhar em equipe multidisciplinar;

•

Apresentar capacidade de comunicação e organização;

•

Possuir noções básicas de informática e domínio do pacote Office (Word, Powerpoint
e Excel);

•

Ter disposição para trabalhar em jornadas de trabalho variadas, incluindo plantões
noturnos e escala nos finais de semana e feriados;

•

Disponibilidade para residir na região do centro de reabilitação (cidade de Cananéia,
litoral sul do Estado de São Paulo);

............................

•

Possuir carteira de habilitação categoria B ou superior e experiência em conduzir
carros de passeio e caminhonetes;

•

Ter disposição e comprometimento em seguir rigorosamente prazos e horários de
trabalho;

b) ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
•

Realizar a limpeza e desinfecção de recintos, quarentena, baias, caixas para
transporte e outros locais/itens utilizados para a manutenção dos animais;

•

Auxiliar na preparação e distribuir alimento para os animais em reabilitação;

•

Fazer o controle diário da qualidade da água das piscinas e aferição dos parâmetros
químicos e biológicos;

•

Garantir que as piscinas estejam limpas, aspiradas e em perfeito funcionamento para
os animais;

•

Auxiliar os Assistentes Técnicos com a ambientação e enriquecimento ambiental dos
recintos;

•

Auxiliar os Médicos Veterinários em exames clínicos, raio x, endoscopias, coleta de
sangue e outros procedimentos veterinários;

•

Auxiliar na organização do setor e participar de forma ativa das reuniões clínicas e
discussões pertinentes à reabilitação dos animais;

•

Participar de atendimentos e resgates à campo e, dependendo da demanda, auxiliar
em outros setores dentro do Centro de Reabilitação;

•

Organizar dados em planilhas (impressas e eletrônicas);

•

Organizar os materiais e equipamentos utilizados em campo e no centro de
reabilitação;

c) PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
•

De 16 a 26 de junho de 2022 (às 23h59);

d) INSCRIÇÃO:
O(A) candidato(a) deverá enviar para o e-mail: tratadorpmp@gmail.com, com o assunto:
“Seleção Tratador IPeC”, os seguintes documentos (TODOS EM UM ÚNICO PDF):
•

Cópia do Registro em Conselho de Classe (caso possua);

•

Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

•

Carta de apresentação (máximo de duas páginas), com resumo das experiências de
trabalho e indicação de duas referências profissionais com telefone e e-mail para
contato;

•

Currículo atualizado;
•

No corpo do email, enviar:
o Nome Completo
o Telefone/WhatsApp
o Email
o Skype

e) SELEÇÃO
•

Será realizada uma pré-seleção dos candidatos com base nas informações enviadas,
visando a atender as necessidades institucionais;

•

Para os candidatos pré-selecionados, conforme a necessidade, será solicitado a
comprovação dos itens discriminados no currículo;

•

Por fim, os candidatos pré-selecionados serão chamados para uma entrevista online
que ocorrerá entre os dias 29 de junho e 06 de julho de 2022;

•

O candidato selecionado para ocupar a vaga será informado via email/telefone até no
máximo 72h após as entrevistas;

f) CONTRATAÇÃO
•

Vaga para contratação imediata;

•

O candidato selecionado terá que apresentar toda a documentação exigida dentro do
prazo estabelecido;

•

Contrato inicial em caráter de experiência por 90 dias;

•

Contrato total será por 12 meses, podendo ser prorrogado;

•

Regime de contratação: CLT;

•

Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, auxílio alimentação e seguro de vida;

