
 

 

Coordenador(a) de Projetos 

Turismo Sustentável 

 

A Conservação Internacional está recrutando profissional para atuar como Coordenador(a) de Projetos, 
apoiando a estratégia de Turismo Sustentável na Região dos Abrolhos, na Diretoria de Estratégia Marinha e 
Costeira. O (a) contratado (a) deverá exercer suas funções no município de Porto Seguro, Bahia e entorno. 

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 Projeto 

Nos últimos seis anos CI-Brasil vem coordenando um conjunto de projetos visando estimular o 
desenvolvimento de atividades de turismo sustentável na Região dos Abrolhos, com ações ancoradas em seu 
capital natural e, em especial, nas unidades de conservação do território. A partir de 2020 essas ações serão 

intensificadas por meio do programa Turismo+Sustentável, que visa desenvolver e implementar uma Rota de 
Turismo Sustentável na região, promovendo melhores práticas, o empreendedorismo e a integração de ações 
no setor.   

Assim, está abrindo processo seletivo para recrutamento de colaborador (a) na função de Coordenador (a) 
de Projetos. O (a) profissional selecionado (a) ficará baseado (a) no município de Porto Seguro - BA, na 
modalidade home office, e atuará na localidade e região, apoiará a execução dos projetos, em estreito 
alinhamento com equipe técnica da CI-Brasil e parceiros. 

 

Principais responsabilidades: 

• Atuar em colaboração direta com a equipe da CI-Brasil, em especial do Programa Marinho e Costeiro, 

e parceiros na Região dos Abrolhos; 
• Participar ativamente do planejamento, execução, monitoramento e relatoria periódica de todas as 

atividades e entregas dos projetos sob sua responsabilidade, avaliando e reportando sua execução 
para a equipe da CI-Brasil; 

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


• Coordenar a elaboração de termos de referência, contratação e execução de consultorias e serviços 
de terceiros, bem como realizar as atividades administrativas necessárias à execução do projeto, 

seguindo as políticas institucionais da CI-Brasil;  
• Promover e participar de discussões técnicas com as equipes da CI-Brasil, parceiros, consultores e 

outros atores pertinentes às entregas do projeto, produzindo, periodicamente, textos que sintetizem 
e destaquem as principais atividades realizadas; 

• Representar a CI-Brasil em reuniões, conselhos, e outros fóruns de governança locais, bem como 

apoiar a organização de eventos com a participação da CI-Brasil; 
• Articular e mobilizar atores multisetoriais da Bahia e do Brasil para as agendas estratégicas ao projeto; 
• Articular, colaborar e reportar ações relevantes da agenda no território em português e inglês para 

parceiros de dentro e de fora da Rede da CI. 

 
Conhecimentos e Experiências que buscamos: 

Necessárias: 

• Graduação completa em Turismo, Ciências Ambientais, Geografia, ou áreas afins; 
• Experiência de trabalho com projetos de turismo, desenvolvimento sustentável, planejamento 

regional, empreendedorismo e/ou cadeias de valor; 

• Capacidade de comunicação, articulação e colaboração com equipes multidisciplinares e parceiros 
institucionais, inclusive de maneira remota; 

• Conhecimento em ciências ambientais e boas práticas de turismo; 
• Conhecimento de informática, com domínio do Microsoft Office em ambiente Windows; 
• Disponibilidade para viagens nacionais e viagens a campo (terrestre, marítima e aérea); 

• Fluência para comunicação oral e leitura na língua inglesa; 
• Carteira Nacional de Habilitação válida (categoria B). 

 

Desejáveis: 

• Pós-graduação (especialização ou mestrado) na área de turismo, desenvolvimento sustentável, 
gestão de projetos e áreas afins; 

• Experiência prévia na coordenação de equipes, elaboração de projetos e relatórios; 

• Conhecimento prévio e experiência de trabalho na Região dos Abrolhos; 
• Iniciativa, dinamismo e senso de missão;  

• Bom relacionamento interpessoal; 
• Boa capacidade de comunicação oral e escrita; 

• Fluência para conversação e escrita na língua inglesa. 

 
 

Competências da CI: 

• Responsabilidade; 

• Colaboração; 

• Comunicação eficaz; 

• Conhecimento e proficiência no trabalho. 

 

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/v2134178 até o dia 04/12/2020. 

https://www.vagas.com.br/v2134178

