TERMO DE REFERÊNCIA nº 001/2014
Contratação na Assessoria de Comunicação e Redes
Responsável: Camila Monteiro
Setor: Assessoria de Comunicação e Redes
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2014
1. Identificação
Recrutamento de pessoa física para desempenhar a função de Analista na Assessoria de
Comunicação e Redes do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).
2. Justificativa/ objetivos
A Assessoria de Comunicação e Redes tem como objetivo ampliar a capacidade de
interlocução e ação do Funbio com a equipe interna e parceiros externos nacionais e globais,
de forma a garantir a sua articulação com as mais importantes instituições comprometidas
com a conservação da biodiversidade no mundo.
Para garantir a manutenção e sustentabilidade institucional, sensibilizar a sociedade e
fortalecer a marca Funbio, torna-se crucial para a organização a clareza de sua identidade,
seus valores, sua mensagem. É nesta perspectiva que a Assessoria de Comunicação e Redes
atua, buscando ampliar a visibilidade das ações do Funbio, para construir uma imagem
institucional positiva. Seus objetivos de Comunicação são transmitir os valores institucionais,
engajar seus públicos-alvo em suas atividades e divulgar os programas desenvolvidos, dando
transparência às suas ações. Já na área de Redes, a Assessoria é responsável por projetos que
promovam o intercâmbio de conhecimento entre parceiros, o posicionamento internacional
dos fundos ambientais e do Funbio como líder neste grupo e o desenvolvimento de conteúdos
sobre a atuação dos fundos mundialmente e a área de finanças da conservação.
A área hospeda hoje a Secretaria Executiva da CFA, Conservation Finance Alliance, que
promove parcerias entre instituições envolvidas no financiamento ambiental em todo o
mundo. A unidade também gerencia projetos estratégicos de capacitação e gestão de dados
da RedLAC, a Rede de Fundos Ambientais da América Latina e do Caribe, que integra fundos
ambientais da região e ajuda a posicioná-los no cenário internacional.
Esta equipe é também responsável pela manutenção das atividades operacionais dos
projetos, como captação de recursos, controle de orçamento, planejamento, realização de
eventos, articulação de públicos interessados, elaboração de publicações e gerenciamento de
ferramentas de comunicação (atualização de websites e envio de boletins eletrônicos).
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O Funbio abre processo seletivo para recrutar analista bilíngue que dê apoio transversal à
realização das atividades da Assessoria de Comunicação e Redes, e que contribua para o
alcance das metas da equipe dentro dos prazos estipulados.
3. Atividades











Levantamento e atualização de dados de contatos estratégicos.
Atualização de websites com notícias e publicações, monitoramento e participação em
redes sociais.
Organização de eventos e oficinas de capacitação: contratação de serviços,
desenvolvimento de parcerias e realização.
Acompanhamento das notícias sobre o Funbio e projetos apoiados.
Redação de textos de divulgação das atividades do Funbio e projetos da Gestão de
Redes.
Provisão de informações claras e precisas aos interessados na instituição.
Promoção, facilitação e notas de reuniões presenciais e virtuais.
Apoio e comunicação com o parceiros dos projetos, incluindo a preparação de
relatórios de atividades, revisão de relatórios financeiros, preparação de propostas,
atualização e compartilhamento de documentos.
Traduções de textos curtos e médios.

4. Insumos
As atividades acima previstas serão desenvolvidas nas instalações físicas do Funbio.
5. Perfil requisitado










Graduação em Comunicação, Administração, Relações Internacionais, ou área afim.
Proficiência no idioma Inglês é imprescindível; outros idiomas, principalmente
Espanhol e Francês são desejáveis.
Conhecimentos de informática: Office, atualização de blogs/websites, edição de
imagens e diagramação de textos.
Interesse pela área ambiental.
Facilidade de comunicação oral e escrita, com públicos internos e externos.
Capacidade de síntese e sistematização.
Disciplina e organização para realizar tarefas em simultaneidade.
Compromisso com horário, frequência e prazo.
Experiência prévia na área de Comunicação e/ou redes de instituições é desejável.

6. Prazo
As atividades descritas neste TDR serão desempenhadas por prazo indeterminado, sendo que
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.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Após este período, havendo concordância tácita ou expressa entre as partes, o contrato de
trabalho passará a vigorar por tempo indeterminado.
7. Supervisão
A supervisão direta da execução das atividades previstas neste TdR será de responsabilidade
da coordenadora da Assessoria de Comunicação e Gestão de Redes, Camila Monteiro.
8. Método de seleção.
O profissional em questão será selecionado através de análise de currículos, teste de
conhecimento e entrevista.
10. Contato
O candidato interessado deve preencher o questionário no site do Funbio e mandar seu
currículo e informações de contato para vagas@funbio.org.br até o dia 14 de fevereiro.
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