
 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

TERMO DE REFERÊNCIA nº 001/2018  

Contratação na Área de Projetos Especiais 

Responsável: Leonardo Geluda 

Setor: Área de Projetos Especiais 

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2018 

 
1. Identificação  

Recrutamento de pessoa física para desempenhar a função de Analista de Projetos (temporário) para 
área de Projetos Especiais do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), contratado através da 
Empresa Parceira Tomadora de Serviços, para substituição de profissional em licença maternidade, por 
um período de seis meses. 

 

2. Justificativa/ objetivos 

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio é uma associação civil sem fins lucrativos que iniciou 
sua operação em 1996. É um mecanismo financeiro privado inovador, criado para desenvolver 
estratégias que contribuam para a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) no 
Brasil. Atua como parceiro estratégico dos setores público, privado e da sociedade civil organizada, em 
parcerias que consolidam políticas de conservação, viabilizam programas de financiamento ambiental 
e também investimentos socioambientais de empresas, redução e mitigação de seus impactos, bem 
como o cumprimento de suas obrigações legais.  

O Funbio faz a interface entre programas e projetos e fontes de recursos, identificando novas 
oportunidades para maximizar resultados de conservação da biodiversidade. Também operacionaliza 
esses recursos às iniciativas em campo, por meio de editais e repasses para outras instituições e da 
aquisição e logística de bens e contratação de serviços. 

A área de Projetos Especiais trabalha com diferentes agendas da conservação que vão desde 
estratégias de financiamento, desenho de mecanismos financeiros, produção de conteúdos técnicos, 
até a articulação de atores em redes colaborativas, passando pela agenda de clima. Recepciona e atua 
junto a demandas que envolvam o mapeamento e o desenvolvimento de estratégias e de ferramentas 
para a sustentabilidade financeira de projetos de conservação. 

A área desenvolve estudos do ambiente financeiro (demanda por recursos e estratégia de 
financiamento), desenha mecanismos financeiros (fundos) para mobilização de recursos e execução de 
projetos e estuda maneiras de maximizar e viabilizar fontes de financiamento tradicionais ou 
inovadoras. Em redes internacionais, faz a gestão de iniciativas comuns a fundos de diversos países, 
promovendo a troca de conhecimento e o fortalecimento conjunto de seus parceiros. Desenvolve 
projetos de REDD+ e inclui esforços de mitigação dos impactos negativos à biodiversidade causados 
pelas mudanças climáticas, além de desenhar mecanismos de repartição de benefícios para estas 
iniciativas.  

Estes serviços são desenvolvidos caso a caso, customizados para responder a diferentes tipos de 
demandas e de clientes. Os clientes da área de Projetos Especiais podem ser externos, incluindo 
empresas, outras ONGs, governos e cooperação internacional, mas também podem ser internos, 
quando projetos que estão em execução pelas áreas de Doações ou Obrigações Legais requerem 
serviços técnicos como os descritos acima. 

A necessidade desta contratação deve-se a necessidade de substituição da licença maternidade de uma 
das colaboradoras da área. 
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3. Atividades, Responsabilidades e Competências do Analista de Projetos 

O analista foca seu trabalho na gestão de projetos e, eventualmente, apoia a gestão da Unidade de 
Projetos Especiais. Assume a gestão de projetos de média complexidade técnica e apoia a gestão e o 
conteúdo de projetos da equipe. É responsável pelo cumprimento das atividades operacionais e 
técnicas de seus projetos, desenvolvendo pesquisas e conteúdos técnicos necessários para suas 
entregas.  

Faz o planejamento, a gestão físico-financeira, a comunicação com stakeholders diretos e o 
monitoramento dos projetos, com foco nos resultados. Identifica riscos, restrições, conflitos e 
oportunidades nos projetos. Conduz o processo de contratação, acompanha e coordena o trabalho de 
consultores. Realiza pesquisas, classificação e análise da dados e informações.  

Desenvolve propostas técnicas, financeiras e conteúdo técnico para o Funbio. Mapeia e analisa o 
ambiente financeiro e desenvolve estratégias financeiras de projetos de conservação. Desenha 
mecanismos financeiros com suporte da equipe. Provê informações claras e precisas aos interessados 
na instituição. O analista representa seus projetos em apresentações internas e externas. Transforma 
dados em informações.  

 

4. Perfil do Profissional 

 Graduação ou pós-graduação em Economia ou Engenharia Ambiental; 

 Conhecimento avançado no idioma Inglês; 

o Outros idiomas, principalmente espanhol, são desejáveis; 

 Conhecimentos de informática:  

o Pacote Office; 

 Especialmente no uso de Excel (intermediário/avançado); 

o Project desejável; 

 Experiência profissional mínima de 3 anos (incluindo consultorias) em projetos ambientais (no 

terceiro setor ou setor privado ou público); 

 A experiência na área ambiental deve ser preferencialmente nas temáticas de financiamento 

ambiental; economia ambiental, mecanismos financeiros, instrumentos econômicos, pagamentos 

por serviços ambientais, plano de negócios, valoração ambiental, investimento de impacto, análise 

de conjuntura econômica; modelagens econômicas, estudos de viabilidade econômica e finanças 

públicas; 

 Desejável conhecimento em mudanças climáticas com foco em REDD+; 

 Experiência profissional mínima de um ano em gestão de projetos de média complexidade; 

 Conhecimentos específicos de gestão de projetos ambientais; 

 Capacidade de entregas das atividades relativas à sua função, dentro prazo, de forma consistente, 

bem fundamentadas e bem estruturadas; 

 Capacidade de conhecer as demandas da área, reconhecer as prioridades da organização e saber 

se planejar para atende-las dentro dos prazos; 

 Ter facilidade de aprender com facilidade e ter compromisso com o desenvolvimento, 

demonstrando capacidade de atualização voluntária dos seus conhecimentos técnicos da sua área 

de atuação; 

 Demonstrar capacidade de conhecer as ações do Funbio, projetos e estratégias. 

 Possuir pensamento analítico e lógico; 
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 Demonstrar disponibilidade para atendimento as demandas e necessidades das outras áreas, em 

conformidade com a gestão da sua área; 

 Demonstrar empatia, sabe se relacionar em equipe, visão objetiva, participação ativa, troca de 

ideias e ajuda aos demais membros da sua equipe; 

 Conhecer as informações do projeto (estrutura, técnicas, cronograma, execução, contrato, regras, 

governança, stakeholders), antecipando-se aos riscos e provocando as ações de forma proativa; 

 Demonstrar capacidade de fazer a gestão das atividades do projeto, engajando todos os 

stakeholders internos e externos de forma a executar o projeto com qualidade e no tempo 

adequado; 

 Morar no Rio de Janeiro ou Grande Rio. 

 Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. 

 
5. Prazo 

O profissional a ser contratado como temporário e iniciará sua relação laboral com o Funbio para 

substituição de profissional em licença maternidade, pelo período de seis meses. 

 

6. Insumos 

O profissional será contrato, através de Empresa Parceira Tomadora de Serviços, e receberá, além de 
salário compatível com a função, outros benefícios como seguro de vida, seguro saúde, vale 
transporte, vale refeição e vale alimentação. 

As atividades acima previstas serão desenvolvidas nas instalações físicas do Funbio, na Rua Voluntários 
da Pátria, nº 186 – 5º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ.  

 

7. Supervisão 

A supervisão direta da execução das atividades previstas neste TdR será de responsabilidade do 
coordenador da área de Projetos Especiais, Leonardo Geluda. 

 

8. Método de seleção. 

O candidato interessado em se inscrever para participar da seleção para esta vaga deve preencher o 
formulário http://bit.ly/2CzYVuk até o dia 16/01/2018. Não receberemos currículos enviados através 
de outros meios ou fora do prazo. 
A seleção ocorrerá através de análise de informações preenchidas neste formulário, participação em 
testes e entrevista. Serão contatados apenas os candidatos escolhidos para a próxima etapa. 

 

9. Contato 

O candidato que tiver dúvidas deve entrar em contato pelo e-mail vagas@funbio.org.br.  

Não serão aceitos/considerados currículos enviados para esse e-mail. 

http://bit.ly/2CzYVuk
mailto:vagas@funbio.org.br

