
 

 

DIRETOR(A) DE PAISAGENS TERRESTRES E SUSTENTÁVEIS 

CI-Brasil 

 

A Conservação Internacional está recrutando profissional para atuar como Diretor(a) de Paisagens 

Terrestres e Sustentáveis em seu escritório do Rio de Janeiro/RJ. 

 

Sobre a CI-Brasil 

A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma organização ambiental, sem fins lucrativos, que usa a ciência, 

política e parcerias para proteger a natureza da qual as pessoas dependem para obter alimentos, água doce 

e meios de subsistência. Fundada em 1990 no Brasil, a Conservação Internacional é uma das maiores e mais 

respeitadas organizações de conservação no mundo e trabalha em mais de 30 países em seis continentes 

para garantir um planeta saudável e próspero, que sustenta a todos. Nossa missão é promover o bem-estar 

humano, fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada em 

uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo, por meio dos nossos valores de paixão, 

integridade, respeito, trabalho em equipe, otimismo e coragem. 

 

Para conhecer mais sobre a CI-Brasil e nossos projetos, acesso nosso site www.conservacao.org.br. Conheça 

a campanha "A Natureza Está Falando" e a série de projetos de realidade virtual: "Amazônia Adentro", "My 

Africa" e "Valen's Reef." Siga o trabalho Conservação Internacional no Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram 

e YouTube. 

 

Sobre o Programa 

A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma organização orientada para resultados que atua com base em 

um programa estratégico. Essa estratégia, chamada Cruzeiro do Sul, é composta por estrelas guia, que 

estabelecem quatro prioridades para a atuação da organização. A primeira estrela guia, chamada Natureza 

para o Clima, consiste em ações de aceleração e multiplicação de soluções para a mitigação e adaptação à 

crise climática. A segunda estrela, chamada Conservação dos Oceanos em Larga Escala, aponta para a 

necessidade da amplificação e fortalecimento da governança dos oceanos. A terceira, chamada Paisagens 

Terrestres e Marinhas Sustentáveis, define abordagens padronizadas para a consolidação de modelos de 

gestão de recursos naturais mais sustentáveis, capazes de conciliar produção e conservação na escala de 

paisagem. A quarta estrela, ilumina os caminhos para o desenvolvimento de inovação em ciência e finanças, 

um curso de ação fundamental para a multiplicação de impacto. A partir de ações coordenadas em paisagens 

e territórios estratégicos atuamos, por meio de parcerias, com base em evidências científicas, para fortalecer 

o diálogo e a construção de soluções integradas. 

 

 

http://www.conservacao.org.br/
http://www.anaturezaestafalando.org.br/
https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/Amazonia-Adentro.aspx
https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/My-Africa.aspx
https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/My-Africa.aspx
https://www.conservation.org/stories/vr/pages/valens-reef.aspx
https://www.linkedin.com/company/conservacao-internacional
http://www.facebook.com/conservacaointernacional
https://twitter.com/CIBrasil
https://www.instagram.com/ci_brasil/
https://www.youtube.com/user/CIBrasil/featured?view_as=subscriber


Desafios da posição: 

Esta posição é responsável pela implementação do programa da CI no Brasil, liderando a estratégia da CI-

Brasil para paisagens sustentáveis. Isso inclui supervisão estratégica, gerenciamento de projetos, diálogos 

multilaterais, formação de equipes, suporte técnico e captação de recursos em grande escala para alavancar 

um componente específico de nosso programa. Assim, além das funções técnicas, o cargo também cobrirá a 

articulação estratégica relacionada à agricultura sustentável, mercados globais, economias florestais, povos 

indígenas, comunidades locais e outros assuntos relacionados. A posição contribuirá para o planejamento 

estratégico da área e para a gestão do portfólio, garantindo qualidade na entrega técnica e acompanhamento 

estratégico da agenda. Apoia o Diretor Sênior do Programa nos esforços de captação de recursos, incluindo 

o desenvolvimento de propostas, e supervisiona a equipe designada, sendo responsável por garantir o bom 

ambiente e a excelência operacional em todas as suas funções. O Diretor de Paisagens Terrestres Sustentáveis 

responde funcionalmente ao Diretor de Programa Sênior e trabalha com os diretores de outras áreas técnicas 

da organização para o desenvolvimento de atividades relevantes para o desafio de construir a agenda de 

paisagens sustentáveis. 

 

Principais responsabilidades: 

• Liderar o desenho da estratégia de paisagem sustentável com o objetivo de garantir as entregas 

programáticas da CI-Brasil para a estratégia do Cruzeiro do Sul. 

• Apoiar a concepção de propostas de projetos-chave em paisagens sustentáveis, incluindo captação 
de recursos e parcerias institucionais estratégicas. 

• Liderar e gerenciar equipes sob sua responsabilidade para garantir a implantação e execução de 

projetos na agenda de produção e mercados sustentáveis, promovendo a interação transversalmente 
com outras divisões da CI no Brasil e no exterior, contribuir com a implantação do Cruzeiro do Sul. 

• Colaborar com o desenvolvimento e outras áreas na arrecadação de fundos para permitir a 

implementação do Cruzeiro do Sul no Brasil, incluindo resultados demonstrativos e modelos escaláveis 

que evidenciarão caminhos para reconciliar a produção e conservação. 

• Representar a CI-Brasil em fóruns, discussões, congressos, comitês e outros órgãos de governança 
importantes, de acordo com a orientação do Diretor Sênior do Programa. 

 

Conhecimentos e Experiências que buscamos: 

• Graduação em Economia, Agronomia, Engenharia Florestal, ou outro meio relacionado ou ciências 
agrárias. Desejável mestrado ou doutorado em Ciências Agrárias ou Ambientais. 

• Experiência em gerenciamento de projetos no terceiro setor. 

• Experiência na liderança de esforços de engajamento multissetorial, incluindo representantes de 

associações de produtores, sindicatos, cooperativas, empresas comerciais, instituições de pesquisa, 
líderes comunitários e outros) 

• Rede comprovada com os principais interessados na agenda. 

• Capacidade para elaborar propostas de projetos e relatórios técnicos. 

• Conhecimento do arcabouço institucional ambiental e agrícola no Brasil. 

• Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares e multiculturais. 

• Inglês fluente (leitura, escrita e conversação), desejável espanhol intermediários, 

• Disponibilidade para viagens no país e no exterior. 

 

Competências da CI: 

• Confiabilidade: conquista a confiança de outras pessoas por meio da honestidade, integridade e 

autenticidade; mostra consistência em palavras e ações; coloca a equipe em primeiro lugar; modela 
os valores de CI. 



• Responsabilidade: responsabiliza-se por compromissos, prioridades e prazos; assume 

responsabilidade pessoal por sucessos e fracassos; estabelece processos claros para monitorar os 
resultados. 

• Lidera equipes efetivas: constrói e gerencia equipes que utilizam diversas habilidades e 

perspectivas para atingir objetivos e propósitos comuns; apoia a cultura de feedback frequente; 
recompensa os esforços individuais e de equipe. Gestão de desempenho, coaching e mentoria, 

desenvolvimento profissional da equipe 

• Pensamento Crítico e Tomada de Decisão: considera os melhores dados disponíveis e 
contribuições de outras pessoas para tomar decisões e fazer julgamentos ponderados. Aprende com 

a experiência e aplica o que foi aprendido a novas situações e problemas. comunica as decisões em 

tempo hábil e transparente; toma e assume a responsabilidade por decisões difíceis. 

• Direciona Visão e Propósito: descreve visões estratégicas coerentes e inspiradoras; estabelece 
uma linha de visão clara para as prioridades organizacionais; gera um sentimento de otimismo e 

responsabilidade coletiva. 
 

 

 

A organização oferece: 

• Benefícios: plano de saúde subsidiado para o colaborador e seus familiares, plano de Previdência 

Privada subsidiado, vale alimentação ou refeição, auxílio Creche e seguro de vida. 

• Ambiente de trabalho respeito, acolhedor e que busca respeitar a qualidade de vida dos 

colaboradores. 

• Oportunidade de atuar em uma organização de impacto ambiental e social, em nível nacional e 
internacional. 

 

A candidatura deverá ser realizada através do link https://www.vagas.com.br/v2105550 até o dia 30/09/2020. 


