
 

 

Coordenador (a) de Monitoramento e Avaliação 

Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia  

 

A Conservação Internacional está recrutando profissional para atuar como Coordenador(a) de Projetos, com 

foco em Monitoramento e Avaliação pelo Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia em seu escritório 

de Brasília-DF. 

 

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. 

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


 

Sobre o Projeto 

O Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia (ASL, sigla em inglês) é um projeto financiado pelo GEF 

(Global Environment Facility) e está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente para 

a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. O Banco Mundial é a agência implementadora do 

programa, apresentando como diretriz principal a visão integrada do bioma Amazônico, de modo a 

promover sua conectividade entre os três países integrantes. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, por 

meio da Secretaria de Biodiversidade (SBio/MMA), é a instituição coordenadora do projeto, responsável pela 

supervisão, coordenação institucional e monitoramento da implementação e a Conservação Internacional 

do Brasil a agência executora dos componentes 2, 3 e 4 do projeto. 

O Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia está alinhado com os objetivos estratégicos do GEF de 

melhorar a sustentabilidade dos sistemas de Áreas Protegidas, reduzir as ameaças à biodiversidade, 

recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono, desenvolver boas práticas de manejo florestal 

e fortalecer políticas e planos voltados à conservação e recuperação. O projeto também se conecta com a 

estratégia institucional da Conservação Internacional apoiando diretamente os objetivos da Estrela Natureza 

pelo Clima. 

Desafios da Posição 

A posição terá responsabilidade de realizar o monitoramento e avaliação dos resultados e dados do Projeto 

gerando as informações necessárias para o planejamento estratégico, reporte e tomada de decisão da CI-

Brasil , Ministério do Meio Ambiente, Banco Mundial e Unidades Operativas.  

 

Principais responsabilidades: 

• Realizar o acompanhamento/monitoramento sistemático do cumprimento das salvaguardas, das 

metas e dos indicadores do Projeto; 

• Produzir, com o apoio da coordenação geral do projeto e da equipe técnica, subsídios para cada um 

dos instrumentos de monitoramento do projeto: i) ferramentas de monitoramento do GEF (tracking 

tools); ii) marco de resultados; iii) relatórios qualitativos semestrais e anuais; e, IV sistema de gestão 

física e financeira do projeto; 

• Desenvolver, com o apoio da coordenação geral do projeto e da equipe técnica, modelo de fluxos 

de dados e informações entre Unidades Operativas (ICMBio, SFB, Estados do Amazonas, Rondônia, 

Pará e Acre), CI e MMA para otimizar o monitoramento da execução do projeto; 

• Propor metodologias, tecnologias e fluxos para otimizar o monitoramento e a avaliação dos 

resultados do projeto, assim como para identificar seus níveis de eficiência, eficácia e efetividade. 



• Definir, com o apoio da coordenação geral do projeto e da equipe técnica, critérios e ferramentas 

para avaliação do impacto das atividades estratégicas do projeto (recuperação, restauração, 

regularização ambiental, cadeias produtivas etc); 

• Desenvolver, com o apoio da coordenação geral do projeto e da equipe técnica, um protocolo de 

lições aprendidas; 

• Apoiar, acompanhar e monitorar os processos de planejamento e de execução das atividades do 

projeto; 

• Sugerir medidas corretivas ao planejamento e à execução do projeto a fim de otimizar a eficiência 

de seus processos e de potencializar o alcance de suas metas; 

• Participar de atividades de treinamento organizadas pelo Programa ASL (Paisagens Sustentáveis da 

Amazônia) e identificar as necessidades de treinamento que possam ser oferecidas pelo Programa; 

• Promover interlocução entre as equipes do MMA, CI, Banco Mundial e Unidades Operativas com o 

objetivo de otimizar a execução, o monitoramento e a avaliação do projeto e de sistematizar 

informações para a avaliação do Programa ASL em conformidade com as diretrizes do Banco Mundial 

e do GEF; 

• Definir e auxiliar na execução de ações do projeto visando tanto superar gargalos, aproveitar 

oportunidades e promover ganho de escala nos impactos positivos do projeto, quanto garantir 

sinergia das iniciativas do projeto com políticas públicas e outros projetos realizados na Amazônia. 

 

Conhecimentos e Experiências que buscamos: 

• Formação superior nas áreas das Ciências Sociais, Humanas, Agrárias, Ambientais ou Biológicas; 

• Experiência no planejamento e gerenciamento de projetos, sendo um diferencial ter trabalhado com 

projetos de cooperação internacional, preferencialmente na Amazônia, assim como, desejável ter 

experiência com mecanismos de salvaguardas do Banco Mundial; 

• Experiência com monitoramento de projetos ambientais, indicadores e operação de bases de dados, 

sendo desejável conhecimento com ferramentas de monitoramento adotadas pelo GEF para 

avaliação de projetos, assim como familiaridade com ferramentas de geotecnologia e inteligência de 

informação (BI); 

• Experiência com articulação institucional; 

• Desejável conhecimento nos temas estratégicos do projeto;  

• Inglês avançado; 

• Disponibilidade para viagens. 

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 respeitoso, acolhedor e que busca respeitar a qualidade de vida dos 

colaboradores. 

• Oportunidade de atuar em uma organização que potencializa os impactos positivos ambiental e 

social, em nível nacional e internacional. 

 

A candidatura deverá ser realizada através do link https://www.vagas.com.br/v2109567 até o dia 
09/10/2020. 

https://www.vagas.com.br/v2109567

