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TERMO DE REFERÊNCIA nº 018/2014 
 
 
 

Responsável: Manoel Serrão 
Unidade de Mecanismos Financeiros e Econômicos 

 
Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2014 

 
 
Identificação 
 
Contratação de serviços técnicos especializados, pessoa física, para desempenhar o Cargo de 
Assistente de Projetos. 
 
 
Justificativa/Objetivos 
 
O Funbio executa diferentes programas no Brasil desde 1996, tendo aplicado na conservação da 
biodiversidade mais de R$ 100 milhões nos últimos anos. 
 
Estes programas contam com diversos doadores, dentre os quais o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o Global Environmental Facility – GEF, o Banco Mundial, o Instituto de 
Crédito para a Reconstrução (KfW), de compensações ambientais, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Food and Agriculture Organization (FAO), USAID, 
União Européia, dentre outros. 
 
O financiamento ambiental é o elemento central para o sucesso de políticas públicas voltadas ao 
meio ambiente, e os fundos ambientais ocupam um lugar de destaque neste cenário. No intuito de 
melhorar o desempenho de suas políticas socioambientais, governos e empresas têm trabalhado na 
criação e aprimoramento de instrumentos e procedimentos de gestão ambiental. Neste sentido, têm-
se buscado medidas capazes de conferir eficiência e eficácia na alocação de recursos financeiros 
para o meio ambiente, envolvendo estruturação, capacitação, instrumentalização e desenvolvimento 
de mecanismos de gestão. 
 
A Unidade de Mecanismos Financeiros e Econômicos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(Funbio) atua especificamente nessa área, atendendo demandas pela constituição de mecanismos 
que possam subsidiar a sustentabilidade financeira de Unidades de Conservação, assim como 
Projetos, Programas e Políticas voltadas a gestão ambiental nos setores público e privado. 
 
Atualmente novos projetos estão sendo iniciados, sendo fundamental melhorar a qualidade dos 
aspectos de gestão e administração relativos aos projetos executados e produtos desenvolvidos, é 
neste contexto que esta unidade necessita de um Assistente de Projetos em sua equipe para atuar 
especialmente nas seguintes atividades: 
 
 
Atividades 
 

� Apoiar a Unidade no desenvolvimento de conceitos, instrumentos, métodos e práticas que 
contribuam para a sustentabilidade financeira de iniciativas de conservação e uso sustentável 
da biodiversidade; 

� Contribuir para a implementação de mecanismos financeiros, políticas, programas e projetos 
de financiamento da conservação e uso sustentável da biodiversidade de instituições públicas 
e privadas, nacionais e internacionais; 

� Apoiar o desenvolvimento de normas, manuais, procedimentos, fluxos, dos fundos, políticas, 
programas e projetos; 

� Auxiliar a capacitação de gestores públicos e privados para gestão de fundos, políticas, 
programas e projetos voltados a conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

� Participar em redes nacionais e internacionais de gestão de conhecimento e informação em 
finanças ambientais, além de outras de cunho estratégico; 

� Elaborar relatórios, pareceres, estudos, trabalhos científicos e publicações; 
� Participar da coordenação, seleção, execução, monitoramento e prestação de contas de 

projetos, garantindo o cumprimento dos seus prazos e a qualidade dos produtos elaborados; 
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� Análise de termos de referência – TdR e respectivos produtos e gerenciamento de 
contratos de consultorias eventualmente contratados; 

� Propor melhorias gerenciais que visem uma melhor execução e o alcance dos 
objetivos do Funbio; 

� Participar do controle de execução do Plano Operativo Anual da Unidade e apoiar a execução 
do Plano Operativo Anual do Funbio; 

� Trabalhar de forma articulada com os diversos parceiros do Funbio, participar de reuniões 
internas e externas; 

� Representar a organização quando demandado; 
� Cumprir com as demais obrigações funcionais que lhe forem delegadas. 
� Fazer usos dos sistemas informatizados do Funbio, em particular a operacionalização do 

sistema cérebro (sistema integrado de gestão de projetos). 
 
 
Insumos Necessários 
 
As atividades acima terão como base para sua realização as instalações físicas do Funbio no Rio de 
Janeiro – RJ, sendo considerada a necessidade da realização de viagens nacionais e internacionais.  
O contratado terá acesso a documentos internos do Funbio, aos sistemas em operação e ao 
equipamento e material necessário para o trabalho. 
 
 
Perfil do profissional. 
 
Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa física, que deverá apresentar as 
qualificações a seguir: 
 

o Formação Profissional: Recém-formado em Administração de Empresas; 
o Experiência no acompanhamento de projetos multidisciplinares de diferentes áreas do 

conhecimento, tais como: Redes, Mudanças Climáticas e Energia Limpa, Finanças da 
conservação e conservação da biodiversidade. 

o Familiaridade com os ciclos de projeto, ferramentas de acompanhamento e gestão de 
projetos;  

o Conhecimento a respeito de indicadores de desempenho técnicos e financeiros de projetos, 
relacionados a conservação ambiental; 

o Experiência em projetos tendo exercido atividades de planejamento, análise, monitoramento, 
execução e avaliação de resultados;  

o Experiência na redação e análise de documentos diversos (relatórios, projetos, termos de 
referência, etc);  

o Desejável noções sobre financiamento ambiental; 
o Familiaridade com a execução de projetos, assim como processos e normas de certificação; 
o Necessária fluência em inglês e desejável conhecimento espanhol; 
o Domínio do ambiente Windows e do pacote Office (ênfase em Excel); 
o Iniciativa, organização, criatividade e facilidade para trabalhar em equipe e para relacionar-se 

com pessoas; 
o Disponibilidade para realização de viagens; 
o Boa fluência verbal, raciocínio analítico e lógico. 
o Dedicação exclusiva. 

 
Também serão avaliados critérios não obrigatórios, mas desejáveis, como: 

o Realização de trabalhos voluntários, independentemente do tema; 
o Experiência de trabalho no terceiro setor. 

 
 
Prazo 
 
O profissional a ser contratado iniciará sua relação laboral com o Funbio através de um contrato 
típico de experiência, com base na legislação brasileira, inicialmente de 45 (quarenta e cinco) 
dias, podendo ser prorrogado por, no máximo, mais 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
Após este período, havendo concordância tácita ou expressa entre as partes, o contrato de 
trabalho passará a vigorar por tempo indeterminado. O contratado deverá desde o período de 
experiência observar e seguir todos os procedimentos internos do Funbio. 
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Processo de seleção 
 
O profissional em questão será recrutado por processo seletivo a ser executado através de análise 
curricular e entrevistas individuais a serem realizadas no Funbio. 
 
Todos os candidatos serão avaliados pela Unidade de Recursos Humanos e pela Unidade de 
Mecanismos Financeiros.  
 
 
 
Supervisão 
 
A supervisão direta da execução dos serviços do profissional contratado para execução do serviço a 
que se refere este Termo de Referência será responsabilidade do responsável pela Unidade de 
Mecanismos Financeiros e Econômicos. 
 


