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ESPECIALISTA EM FINANÇAS CLIMÁTICAS  

 

A Conservação Internacional está recrutando profissional para atuar como Especialista em Finanças 

Climáticas para atuar 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. 

São responsabilidades da posição 

- Liderar ações relacionadas ao tema de Financiamento Climático junto ao Diretor de Natureza 

pelo Clima e em cooperação com outras diretorias da Conservação Internacional. 

- Realizar a gestão de projetos, apoiar a diretoria em planejamentos estratégicos e a gestão 

administrativa e financeira de projetos associados; 

- Redigir, avaliar ou consolidar documentos, estudos e relatórios técnicos; 

- Representar a CI – Brasil, em discussões técnicas e de planejamento, fóruns de discussão em 

temas relacionados ao tema de Finanças Climáticas; 

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/Amazonia-Adentro.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
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- Promover internamente e externamente eventos com atores relevantes sobre temas 

associados; 

- Apoiar e treinar equipes técnicas envolvidas na execução do projeto; 

- Promover assistência técnica para o atendimento de demandas de ações relacionadas aos 

planos operativos de projeto; 

- Sistematizar e assegurar o repasse de informações para garantir o suporte técnico na gestão 

do projeto na área de atuação; 

- Contribuir para o monitoramento e avaliação das ações promovidas e metas institucionais; 

- Analisar em conjunto com equipe de operações prestações de contas emitindo notas técnicas 

e relatórios;  

- Participar de reuniões com parceiros; 

 

Conhecimentos e Experiências que buscamos: 

- Graduação em Economia, Engenharia Florestal, Biologia, Agronomia ou áreas afins ao tema de 

trabalho; 

- Experiência de pelo menos 3 anos em iniciativas relacionadas a Finanças para a 

Sustentabilidade e Climáticas; 

- Pós-graduação desejável em gestão de projetos, políticas públicas, gestão de recursos 

naturais, ciências florestais e afins; 

- Experiência com gestão de projetos; 

- Experiência com elaboração e acompanhamento orçamentário; 

- Experiência com monitoramento e avaliação de projetos; 

- Experiência na articulação com organizações privadas, instituições de pesquisa, organizações 

do terceiro setor e instituições governamentais; 

 

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/v2134956 até o dia 

11/12/2020. 

https://www.vagas.com.br/v2134956
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