TERMO DE REFERÊNCIA nº 010/2021
Responsável: Paula Ceotto – Gerente do Programa COPAÍBAS
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2020
1.

Identificação

Contratação de pessoa física para a função de ANALISTA DE COMUNICAÇÃO DE PROJETOS visando
atendimento às demandas do Programa Copaíbas, do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO,
relacionado à conservação da biodiversidade e fomento ao desenvolvimento sustentável na Amazônia
e no Cerrado.

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. O Funbio 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 tem o desafio de aportar recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade,
viabilizando a interface entre programas e projetos e diferentes fontes de recursos, e identificando
novas oportunidades para maximizar resultados.
Na qualidade de executor de projetos o FUNBIO realiza um amplo rol de atividades, com destaque para:
a) gerenciamento operacional e financeiro; b) apoio ao planejamento dos projetos; c) aquisição e
logística de bens e contratação de serviços (procurement); d) realização de chamadas de projetos; e)
constituição e administração de fundos para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo das
atividades; e f) realização de estudos e desenvolvimento de novos mecanismos financeiros, entre
outros.
Todos os projetos executados pelo FUNBIO contam com uma Gerência de Projeto especifica; no caso
deste Termo de Referência, vinculada à Coordenação da área de Doações Nacionais e Internacionais,
que responde a uma Superintendência de Programas. A Gerência do Projeto é a responsável direta pela
boa execução do projeto, contando com o apoio direto e indireto de toda a estrutura da organização.
É neste contexto que a Superintendência de Programas do FUNBIO vem selecionar um Analista de
Comunicação para apoiar a gerência do programa no planejamento e execução de atividades de
comunicação do Programa Copaíbas, que tem como objetivo principal contribuir para a redução da taxa
de desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado.
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3. Atividades da função
 Mapear e criar estratégias de comunicação para os diversos stakeholders (outras áreas do Funbio,
executores, financiadores, comunidades beneficiadas, parceiros, financiadores dos projetos, entre
outros), observando perfis, interações e necessidades desses stakeholders;
 Elaborar o planejamento das ações de comunicação do Programa Copaíbas;
 Criar um cronograma de atividades de comunicação e responsabilizar-se pelas atividades de
comunicação do programa;
 Organizar eventos realizados no contexto do componente de comunicação do programa, com
públicos variados;
 Realizar pesquisa e desenvolvimento de conteúdo de comunicação na área ambiental, conforme
necessidades do programa ou da própria Instituição;
 Realizar ações de comunicação e acompanhamento da execução e resultados do programa e dos
projetos por eles apoiados;
 Garantir a qualidade dos produtos e serviços de comunicação previstos no programa. Criar termos
de referência de compra ou contratação de produtos e serviços de terceiros e fazer o
acompanhamento da qualidade, responsabilizando-se quando necessário pela gestão dos
fornecedores de produtos e serviços de comunicação do programa e tornando pública e
transparente a escolha dos prestadores de serviço/empresas;
 Apoiar a gestão do Programa na elaboração de chamadas de projetos;
 Realizar atividades de apoio à gestão do programa, de forma a garantir o atingimento de seus
objetivos, os resultados globais do programa, a execução dentro das normas e regras estabelecidas;
 Acompanhar o andamento e execução geral do programa e responsabilizar-se pela organização e
redação das relatorias técnicas periódicas do programa e de seus resultados.

4. Perfil requisitado
 Graduação em jornalismo ou outra habilitação relacionada à área de comunicação;
 Experiência profissional, excetuando períodos de estágio, de ao menos 4 (quatro) anos, em
organizações da sociedade civil, consultorias ambientais, ou empresas, realizando atividades de
comunicação ligadas a projetos socioambientais;
 Experiência com gestão de projetos, preferencialmente com projetos de comunicação para a área
socioambiental;
 Proatividade e disponibilidade para desenvolver atividades variadas necessárias a gestão de
projetos, como planejamento, elaboração de documentos, acompanhamento e monitoramento de
resultados, relatorias, planos de comunicação e de crises, entre outros.
 Excelente domínio ortográfico-gramatical da língua portuguesa;
 Capacidade de realizar pesquisas, sistematização e síntese de informações e conteúdos
relacionados aos temas do Programa Copaíbas e a conservação ambiental, de forma geral;
 Experiência na produção – apuração, redação, revisão e edição – de materiais como press releases,
notas, relatórios anuais, apresentações institucionais, infográficos, discursos, textos para site e
redes sociais;
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 Experiência e afinidade com trabalho de divulgação/assessoria de imprensa;
 Experiência no desenvolvimento de narrativas para produtos como roteiros audiovisuais e para
eventos, redes sociais (projetos especiais), ações de endomarketing, exposições;
 Experiência estabelecimento e acompanhamento de métricas para redes sociais e produtos de
comunicação;
 Domínio de pacote Office;
 Inglês avançado;
Desejável:
 Afinidade com a causa socioambiental e temas como conservação da biodiversidade e mudanças
climáticas;
 Afinidade com novas tecnologias (BI; inteligência artificial; processamento de texto, imagem e voz;
realidade virtual e aumentada, entre outras);
 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 e ter compromisso com o desenvolvimento, demonstrando capacidade
de atualização voluntária dos seus conhecimentos técnicos da sua área de atuação;
 Demonstrar disponibilidade para atendimento às demandas e necessidades das outras áreas, em
conformidade com a gestão da sua área;
 Demonstrar empatia: profissional sabe se relacionar em equipe e adota visão objetiva, participação
ativa, troca de ideias, e ajuda aos demais membros da sua equipe;
 Demonstrar capacidade de conhecer rapidamente as informações do Programa (estrutura,
técnicas, cronograma, execução, contrato, regras, governança, stakeholders), antecipando-se aos
riscos e provocando as ações de forma proativa.
5. Prazo de Contrato
O selecionado terá 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.

6. Remuneração e benefícios
O Funbio remunera de acordo com o mercado, mas não divulga os valores das vagas oferecidas. Os
benefícios oferecidos incluem plano de saúde (extensivo a dependentes), vale refeição, vale
alimentação, seguro de vida e vale transporte.

7. Carga Horária e Insumos
As atividades desta contratação serão desenvolvidas ao longo de 40 horas semanais em regime de
dedicação exclusiva, sendo realizadas principalmente nas instalações físicas do Funbio, em Botafogo, no

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Rio de Janeiro – RJ, podendo também ocorrer na modalidade de teletrabalho por definição do
contratante. O profissional contratado deverá residir ou ter disponibilidade de estabelecer residência
no Rio de Janeiro.
O contratado poderá ser requisitado a realizar viagens conforme as necessidades dos Projetos. O
FUNBIO disponibilizará passagens e hospedagem para as viagens que deverão ser realizadas.
O contratado terá acesso a documentos internos do FUNBIO, aos sistemas em operação e aos
equipamentos necessários para o desenvolvimento de suas atividades.

8. Processo de seleção
Os interessados deverão preencher o formulário online no endereço http://bit.ly/VAGAanalistCOM21
até o dia 18/04/2021.
Não avaliaremos currículos enviados por e-mail.
Todos os candidatos serão avaliados pela Unidade de Recursos Humanos e pela Gerencia do Programa
Copaibas. No entanto, entraremos em contato apenas com os candidatos cujas respostas ao formulário
forem consideradas compatíveis com o perfil anunciado da vaga e selecionados para participar da etapa
de entrevistas e testes. Os candidatos passarão pela seleção de perfil, através do formulário, testes de
competências técnicas e comportamentais e entrevistas.

9. Supervisão
A supervisão direta da execução dos serviços do profissional contratado para a vaga descrita neste termo
de referência será, em última instância, da coordenação da área de Doação Nacionais e Internacionais.
O contratado estará diretamente subordinado à Gerente do Programa Copaíbas.
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