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EDITAL DE SELEÇÃO DE JOVENS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM 

AMBIENTAL - AJA - 2022 

  

O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Governo - SEGOV, conforme disposto na Lei 11.425, de 25 de março de 2021, 

torna público o presente EDITAL visando à seleção de jovens residentes em 

São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, para atuação em 

projetos socioambientais sustentáveis.  

  
1. DO OBJETO E DOS OBJETIVOS  

1.1. O presente Edital tem por objeto a seleção de 2.000 (dois mil) jovens da 

região metropolitana de São Luís (municípios de São Luís, São José de 

Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar), que, após formação, atuarão na 

promoção de ações socioambientais em sua localidade, cumprindo carga 

horária de 10 (dez) horas semanais.  

O Programa Agente Jovem Ambiental - AJA tem como propósito promover a 

inclusão social e ambiental de jovens maranhenses por meio do estímulo à 

participação em projetos socioambientais sustentáveis, visando contribuir para 

a preservação e conservação do meio ambiente, estimular o protagonismo 

juvenil e o desenvolvimento de competências e habilidades que proporcionem 

a construção de uma cidadania ambiental, além de ampliar as oportunidades de 

geração de renda e melhoria da qualidade de vida.  

1.1.1. Constituem objetivos do Programa:  

I - capacitar os jovens no que tange às políticas de desenvolvimento 

sustentável e demais ações relacionadas à educação ambiental, bem como 

contribuir para a inclusão social e ambiental de jovens maranhenses;  

Il - incentivar a participação dos jovens em suas comunidades, buscando 

sensibilizar e conscientizar a população local da importância da união em 

torno de ações que resguardem a sustentabilidade ambiental;  
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III - propiciar o desenvolvimento da autoestima e do sentimento de 

pertencimento familiar e comunitário com vistas a uma perspectiva positiva 

de vida pelos jovens participantes do Programa;  

IV - qualificar social e profissionalmente jovens por meio de ações 

socioambientais;  

V – contribuir para o cumprimento do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PGIRS);  

VI - contribuir para a efetivação da Política e do Plano Estadual de Educação 

Ambiental do Maranhão.  

1.2. O Programa será executado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Recursos Naturais e pela Agência Executiva Metropolitana, sob 

coordenação técnica da Escola Ambiental do Maranhão.  

1.3. Será concedido, ao Agente Jovem Ambiental-AJA, auxílio financeiro 

mensal, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), durante 12 

(doze) meses, podendo ser reajustado por Decreto do Poder Executivo.  

1.3.1. Para execução do Programa, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Recursos Naturais fornecerá ao Agente Jovem Ambiental-AJA, além de 

auxílio financeiro, camisa do Programa e curso de formação com certificação 

ministrado pela Escola Ambiental do Maranhão.  

  

2. DAS ATIVIDADES  

2.1. O Agente Jovem Ambiental classificado deverá passar por capacitação 

em Educação Ambiental, a ser realizada pela Escola Ambiental do Maranhão, 

em formato híbrido – presencial e virtual - com duração de 40 (quarenta) 

horas/aula.  

2.2. Concluída a fase de capacitação, terá início a fase de execução do 

Programa em que o Agente Jovem Ambiental-AJA realizará as seguintes 

atividades:  
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I - Mobilizar as populações do entorno dos respectivos espaços, ajudar na 

organização de eventos educativos e promover ações de educação ambiental 

junto à comunidade;  

II - Ajudar na recuperação de áreas degradadas, auxiliando a gestão pública 

nas ações de manejo das áreas verdes protegidas e buscando recuperar a 

vegetação ou acelerar seu crescimento para o restabelecimento de suas 

condições naturais;  

III - Apoiar a gestão ambiental no desenvolvimento de ações voltadas à 

proteção do meio ambiente e na defesa de espaços especialmente 

protegidos;  

IV - Contribuir na execução de projetos de educação ambiental, apoiando o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental com vistas a ampliar a 

consciência ambiental das comunidades, a exemplo da coleta seletiva, 

arborização, campanha contra o abandono de animais, contra ocupações 

irregulares em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e em defesa de 

recursos hídricos;  

V - Colaborar para conservação da biodiversidade do Maranhão, mediante 

a execução de ações que promovam, respeitem e valorizem os recursos 

naturais e ecossistemas, bem como com a realização de atividades de 

reflorestamento, de proteção de espécies da fauna e flora e de manejo 

sustentável nos espaços naturais.  

2.2.1 As ações realizadas pelos Agentes Jovens Ambientais serão avaliadas 

por meio de Relatórios aplicados pelos Coordenadores Locais contratados 

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, bem como 

comprovadas e mensuradas mediante indicadores objetivos que considerem 

a participação como:  

a) ouvinte em palestras ou cursos especializados;  

b) a participação como ministrante de palestras ou cursos específicos;  

c) atividades de plantio de árvores;  
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d) atividades de reutilização ou reciclagem de resíduos sólidos;  

e) entre outras modalidades a serem definidas pela Escola Ambiental do 

Maranhão.  

  

3. DA HABILITAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

3.1. Estarão habilitados a participar do Programa Agente Jovem Ambiental- 

AJA aqueles que, na data da inscrição, comprovadamente:  

  

I - possuam idade entre 16 (dezesseis) e 21 (vinte e um) anos;  

II - estejam matriculados ou tenham concluído o ensino médio em 

escola pública do Estado do Maranhão;  

III - não possuam vínculo empregatício ou qualquer bolsa remunerada;  

IV - residam no município da região metropolitana para o qual se 

inscreveu;  

V - não estejam participando de outro Programa social com 

remuneração;  

VI – não estejam participando ou tenham sido desligados da primeira 

edição do Programa Agente Jovem Ambiental (em vigência).  

  

3.2. Após a habilitação, os jovens serão classificados de acordo com critérios 

de Coeficiente de Rendimento Escolar e de Tempo de engajamento ou de 

participação em projeto de cunho ambiental ou social, nos seguintes moldes:  
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CRITÉRIOS  

  
PONTUAÇÃO  

TOTAL MÁXIMO DE  
PONTOS POR  

CRITÉRIO  

  

  
(1) COEFICIENTE DE 

RENDIMENTO  
ESCOLAR  

Coeficiente de Rendimento Escolar igual a 7,0: 01 

ponto  
  

  

  
03 PONTOS  

Coeficiente de Rendimento Escolar maior que 7,0 e 

menor que 9,0: 02 pontos  

Coeficiente de Rendimento Escolar maior que 9,0:  
03 pontos  

(2) ENGAJAMENTO 

OU  
PARTICIPAÇÃO  
COMPROVADA  

EM PROJETO DE 

CUNHO  
AMBIENTAL OU  

SOCIAL  

sem experiência ou menos de seis meses de 

participação: 0 pontos  
  

   
02 PONTOS  

De 6 (seis) meses a menos de 01 (um) ano de 

experiência: 01 ponto  

A partir de 01 (um) ano de experiência: 02 pontos  

SOMATÓRIO DOS  
CRITÉRIOS (1) e (2)  

  05 PONTOS  

3.2.1. O coeficiente escolar a ser considerado para fins de classificação no 

Programa será:  

a) o da série imediatamente anterior a que o aluno esteja cursando, para os 

alunos que ainda não tenham concluído o ensino médio;  

b) o coeficiente escolar final, no caso de jovens que já tenha concluído o 

ensino médio.  

3.2.2. A comprovação da participação em projetos ambientais ou sociais 

pode se dar por meio de Declaração da instituição promotora do projeto, 

bem como Certificados.  

3.2.3. Em caso de empate, adotar-se-á o critério do jovem de maior idade.  

3.3. Receberão o auxílio financeiro os jovens habilitados de acordo com os 

critérios constantes no item 3.1 que, após classificação e aplicação do critério 
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de desempate, forem selecionados e se mantiverem dentro do número de 

vagas destinadas a cada municípios (ANEXO I).  

3.4.  Após a divulgação do resultado final, o Agente Jovem Ambiental-AJA 

selecionado deverá comparecer à Secretaria Adjunta de Estado de Governo 

no prazo informado para assinatura do Termo de Admissão, portando os 

seguintes documentos comprobatórios: II – RG ou CPF;   

III - Comprovante de residência atualizado ou autodeclaração do jovem  

3.4.1. A falta de quaisquer dos documentos citados no item 3.4 ou o não 

comparecimento no prazo estipulado no Cronograma serão motivos de 

desclassificação do selecionado.  

3.5. Os Agentes Jovens Ambientais classificados fora do número de vagas de 

seu município formarão um cadastro de reserva cuja utilização estará 

condicionada à liberação ou criação de novas vagas no prazo de validade da 

Seleção, obedecendo, rigorosamente, a ordem de classificação final.  

  

3.6. A utilização do cadastro de reserva obedecerá, rigorosamente, a ordem 

de classificação final publicada pela Escola Ambiental do Maranhão.  

3.7. Caso não existam candidatos habilitados para preenchimento total das 

vagas de Agente Jovem Ambiental-AJA em determinado município, estas 

serão remanejadas para os demais municípios da região metropolitana, 

conforme contingente populacional.  

  

4. DOS DIREITOS E DEVERES DO AGENTE JOVEM AMBIENTAL-AJA  

4.1. Dos Direitos do Agente Jovem Ambiental:  

  

I - ser supervisionado tecnicamente ao longo da execução do Programa;  
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II - receber Bolsa mensal no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

pelo período de 12 (doze) meses;  

  

III - receber capacitação de acordo com a Proposta do Programa, com 

emissão de Certificado;  

  

IV - receber duas camisas do Programa para uso nas atividades, bem como 

crachá de identificação com validade até o final do Programa;  

  

V - receber o Certificado de conclusão do Programa Agente Jovem 

Ambiental-AJA caso tenha presença em, no mínimo, 85% (oitenta e cinco 

por cento) das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa.  

  

4.2. Dos Deveres do Agente Jovem Ambiental-AJA:  

  

I - participar e concluir o curso de formação do Agente Jovem Ambiental-AJA;  

  

II - ter assiduidade nas atividades desenvolvidas no âmbito do Programa, 

sendo obrigatória a justificativa das faltas;  

III - apresentar mensalmente o Relatório de atividades executadas no seu 

município ao Coordenador Local.   

  
5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1. As inscrições no processo seletivo serão realizadas no perído de 07 a 16 

de março, conforme Cronograma constante do ANEXO II deste Edital. 

5.2 As inscrições serão realizadas na forma eletrônica, por meio do link 

https://www.trabalhojovem.ma.gov.br, e de forma presencial na Secretaria 

Adjunta de Estado de Governo das 9h às 17h (Prédio da Jucema, Av. Dom 

Pedro II, nº 199, Centro, São Luís). 

  

https://www.trabalhojovem.ma.gov.br/
https://www.trabalhojovem.ma.gov.br/
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6. DA SELEÇÃO E RECURSOS  

6.1. Após análise das inscrições, será divulgado resultado preliminar da 

seleção compartilhado no site institucional da Escola Ambiental do Maranhão, 

conforme Cronograma constante deste Edital.  

6.2. A Comissão de Seleção e Avaliação será formada por 2 (dois) membros 

da coordenação da Escola Ambiental do Maranhão, 2 (dois) membros da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e 1 (um) membro 

da Agência Executiva Metropolitana.  

  

6.3. O candidato poderá apresentar RECURSO mediante o preenchimento de 

Formulário para Interposição de recurso (ANEXO III), no prazo de 03 (três) 

dias, contados da data de divulgação do resultado preliminar.  

  

6.3 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente na forma eletrônica, 

para o endereço eletrônico ajametropolitana@gmail.com, não sendo aceitos 

Recursos interpostos fora do prazo;  

6.4. Não caberá análise do recurso quando não houver justificativa ou 

comprovação de novos elementos, além das informações já fornecidas.  

6.5. As inscrições e recursos interpostos serão analisados pela Comissão de 

Seleção e Avaliação a ser instituída por ato específico da Secretaria de Estado 

de Governo e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais.  

6.6. Após a análise dos recursos, será divulgado resultado final por meio do link 

https://www.trabalhojovem.ma.gov.br, conforme Cronograma do Edital.  

  

6.7 Em caso de eventuais dúvidas o candidato poderá enviar mensagem para 

o e-mail ajametropolitana@gmail.com.  

  

https://www.trabalhojovem.ma.gov.br/
https://www.trabalhojovem.ma.gov.br/
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7. DO DESLIGAMENTO  

7.1. Garantidos a ampla defesa e o contraditório, o pagamento ao Agente 

Jovem Ambiental-AJA poderá ser suspenso ou cancelado quando, no curso 

do Programa, ocorrer quaisquer das seguintes circunstâncias:  

  

I - constituição de vínculo empregatício;  

  

II - recebimento de quaisquer Bolsas/Auxílios Remunerados;  

III - comprovação de falsidade ideológica;  

IV - não realização do Curso de formação;  

V - inassiduidade;  

VI - omissão ou prestação de informações falsas em relação aos dados e 

informações prestados nos Relatórios e nos documentos preliminares 

apresentados para a habilitação;  

  

VII - não apresentação dos Relatórios de atividades do Agente Jovem 

Ambienal-AJA.  

7.2. Em caso de cancelamento ou suspensão, se houver recebimento 

indevido, o Agente Jovem Ambiental-AJA deverá restituir os valores 

correspondentes ao erário.  

  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

8.1. O ingresso na condição de Agente Jovem Ambiental-AJA será 

formalizado mediante celebração de Termo de Admissão, junto à Secretaria 

de Estado de Governo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos  
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Naturais e a Agência Executiva Metropolitana, a ser assinado na sede da 

Escola Ambiental do Maranhão;  

8.2. É de inteira responsabilidade do Agente Jovem Ambiental-AJA 

acompanhar as informações divulgadas a respeito do presente Edital.  

8.3. A qualquer tempo este Edital poderá ser alterado, prorrogado, revogado 

ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão governamental, seja por 

motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, 

sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza.  

8.4. Os participantes do Edital são responsáveis pela fidelidade e legitimidade 

das informações prestadas e dos documentos apresentados.  

8.4.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas poderá acarretar a aplicação das sanções 

administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades 

competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.  

8.5. A Comissão de Seleção e Avaliação resolverá os casos omissos e as  

situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e 

os Princípios que regem a Administração Pública.  

8.6. Para execução e aprimoramento das ações pertinentes ao Programa 

Agente Jovem Ambiental o Poder Executivo, por meio da Agência Executiva 

Metropolitana, poderá celebrar parcerias com entidades privadas ou públicas, 

de quaisquer esferas de governo, inclusive para fins de cofinanciamento.  

8.7. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação e tem 

validade legal de 12 (doze) meses ou até publicação de outro Edital com o 

mesmo objeto.  

8.8. Este Edital contém 03 (três) anexos, partes integrantes da convocação 

aqui regida, de conhecimento e cumprimento obrigatório aos participantes, 

quais sejam:  
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ANEXO I - Número de vagas por município;  

ANEXO II - Cronograma do Edital;  

ANEXO III - Formulário para Interposição de Recurso.  

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

          São Luís, 04 de março de 2022 

   
___________________________________________________ 

Lívio Jonas Mendonça Corrêa 

Presidente de Agência Executiva Metropolitana - AGEM  

  

_____________________________________________________ 

Marcela Galvão Mendes Frota 

Secretária de Estado de Governo  

  

_____________________________________________________ 

                           Diego Fernandes Mendes Rolim 

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais  

  

_____________________________________________________ 

Cricielle Muniz 

Coordenadora Executiva da Escola Ambiental do Maranhão  
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ANEXO I  

NÚMERO DE VAGAS POR MUNICÍPIO  

Distribuição Vagas AJA  

Região Metropolitana   

(Grande São Luís)  

MUNICÍPIO  NÚMERO VAGAS  POPULAÇÃO (IBGE 2021) 

Paço do Lumiar  300  125.265 

Raposa  150  31.586 

São José de Ribamar  550  180.345 

São Luís  1000  1.115.932 
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ANEXO II  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

   

EVENTO  DATA  

Período de Inscrição  07/03 a 16/03  

Resultado Preliminar  21/03  

Prazo para Recurso  21/03 a 23/03  

Resultado dos Recursos  24/03  

Resultado Final  24/03  

Convocação para Assinatura do Termo de Admissão  25/03  
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Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)  

Avenida D. Pedro II, nº 199. Centro – São Luís/MA  
Telefone: (98) 9197-9750 / Site: escolaambiental.ma.gov.br  

E-mail: escolaambientalma@gmail.com  

  

  

  

  

ANEXO III  

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

  

DADOS DOS REQUERENTES:  

  

 Nome do (a) Candidato (a):        

 Documento de identificação:          

Município: _________________________________________________________________  

 E-mail:        

 Fone: (  ___________________________________________________________________)    

À Comissão de Recurso, considerando a prerrogativa que é assegurada neste 

Edital, requeremos a REVISÃO DO RESULTADO, considerando as justificativas 

a seguir elencadas.  

  

 

                                                        ,  de  de 2022.  

  

  

 

Nome e Assinatura do(a) Candidato(a):  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  


