
 

 

Gerente de projetos – Estratégia de Povos Indígenas e Políticas Sociais 

CI BRASIL 

 

A Conservação Internacional está recrutando profissional para atuar como Gerente de Projetos da 

Estratégia de Povos Indígenas e Políticas Sociais 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 a Estratégia de Povos Indígenas e Políticas Sociais 

Em 1992, a CI iniciou uma parceria com o povo Kayapó, na Bacia do Rio Xingu. Pensando na sustentabilidade 

dos projetos e associações kayapó, a CI-Brasil criou em 2011, o Fundo Kayapó, em parceria com Fundo 

Amazônia/BNDES e o Funbio, que em breve iniciará seu quarto ciclo de projetos. Desde 2018, a CI-Brasil vem 

expandindo sua atuação junto a outros povos indígenas e consolidando uma estratégia institucional para 

Povos Indígenas e Políticas Sociais. Assim, está abrindo processo seletivo ao recrutamento de colaborador na 

função de Gerente de Projetos. O profissional selecionado trabalhará, num primeiro momento, remotamente 

em função da pandemia de Covid-19 e posteriormente, quando a situação for considerada segura pela 

organização, no escritório da CI-Brasil no Rio de Janeiro, RJ, e apoiará a execução de projetos que fazem 

parte da Estratégia de Povos Indígenas e Políticas Sociais, notadamente no Pará e Mato Grosso (Bacia do rio 

Xingu) e no Acre.  

Os projetos têm como eixos principais o apoio ao fortalecimento da gestão territorial, das cadeias produtivas 

sustentáveis e das organizações indígenas visando a autonomia dos povos indígenas. Os projetos têm uma 

duração variável e diferentes financiadores. Destes, uma grande parte é executada diretamente pelas 
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organizações indígenas. O gerente apoiará, entre outros, a gestão e a execução financeira dos projetos e será 

responsável pelo gerenciamento da equipe técnica dos projetos e pelo supervisionamento e implementação 

das atividades do programa.   

 

Desafios da posição: 

O/A Gerente de Projetos gerencia um programa ou projetos correlatos de uma agenda. Ele/ela gerencia um 

conjunto diversificado de atividades e trabalha para garantir que os resultados e objetivos do programa 

promovam o desenvolvimento humano e as prioridades da CI. Os deveres incluem o desenvolvimento e 

implementação de programas e estratégias de conservação e etnodesenvolvimento, gestão de projetos, 

supervisão técnica, monitoramento e capacitação. O/A Gerente de Programa garante a conformidade com as 

políticas de CI, acordos de financiamento dos projetos do Programa, assim como requisitos locais. 

 

O/A Gerente de Programa trabalha para construir relacionamentos fortes para promover as iniciativas do 

programa. Ele representa a CI e trabalha para construir alianças com as comunidades indígenas e partes 

interessadas externas que são essenciais para o sucesso do programa. 

 

O/A Gerente de Programa apoia o bem-estar financeiro do programa, desempenhando um papel na 

identificação de fontes de financiamento do programa e no desenvolvimento e gerenciamento de relações de 

financiamento com parceiros e clientes potenciais. Ele/ela trabalha com as áreas pares na CI-Brasil em 

propostas e iniciativas de financiamento. 

 

Esta posição gerencia equipes dos projetos correlacionados à Estratégia de Povos Indígenas e Políticas Sociais, 

sendo equipes interdisciplinares e / ou parceiros externos e possui como reporte a Gerente Sr de Povos 

Indígenas e Políticas Sociais. 

 

Principais responsabilidades: 

• Apoiar o desenvolvimento de estratégias, objetivos, planos de trabalho e métricas da Estratégia de 

Povos Indígenas e Políticas Sociais. Supervisionar e implementar as atividades do programa e 

gerenciar a equipe técnica dos projetos. Acompanhar através de métricas e indicadores de entregas 

para relatórios periódicos de progresso e métricas. 

• Garantir a conformidade com as políticas de CI, acordos de financiamento e requisitos locais. 

• Identificar as necessidades de capacitação e apoiar os esforços para abordar as lacunas de 

capacidade. 

• Promover o compartilhamento de informações, buscando aumentar a compreensão e o apoio das 

partes interessadas, desenvolvendo fichas técnicas, estatísticas e materiais de comunicação 

relacionados. Conduzir reuniões, conferências e outros eventos para compartilhar as melhores 

práticas e lições aprendidas. 



• Representar a organização externamente e servir como um ponto de contato confiável da CI-Brasil, 

envolvendo efetivamente as partes interessadas, povos e organizações indígenas, doadores, governo 

e ONGs, colegas técnicos e outros parceiros importantes para o sucesso do programa. 

• Identificar oportunidades de crescimento e desenvolvimento do programa, apoiando a 

sustentabilidade financeira do programa e identificando oportunidades de financiamento, fazendo 

parceria com a equipe da CI-Brasil e da sede em propostas de financiamento e contribua para os 

esforços de arrecadação de fundos regionais / globais. 

• Gerenciar a(s) equipe(s) do(s) projeto(s) buscando envolver, remover obstáculos, garantir a 

responsabilidade, gerar confiança e fortalecer as habilidades em um ambiente de trabalho baseado 

em valores. Assim como, proporcionando a base e os recursos necessários para uma integração eficaz. 

Garantir o estabelecimento de metas anuais do colaborador alinhadas aos objetivos do programa às 

prioridades organizacionais. Oferecer orientação, mentoria e ferramentas contínuas, conforme o 

necessário, para o alcance dos objetivos. Oferecer feedback sistematicamente de forma significativa 

e respeitosa. 

• Gerir os orçamentos dos projetos, bem como monitorar sua execução financeira. 

 

Conhecimentos e Experiências que buscamos: 

• Formação superior e/ou especialização e/ou mestrado completo em Ciências Ambientais ou Ciências 

Sociais e afins. Especialização em gestão de projetos desejável. 

• 4-6 anos ou mais de experiência profissional em gerenciamento de programa ou de projetos e de 

equipes,  preferencialmente com povos indígenas na região Amazônica. 

• Experiencia em gestão financeira dos projetos e montagem de orçamentos.  

• Experiência em elaboração de propostas de captação e relatórios técnicos e financeiros. 

• Fortes habilidades técnicas e analíticas, assim como de organização e gerenciamento de tempo. 

• Ao menos 2 anos de experiência em gestão de equipe direta ou terceiros, incluindo equipes 

multidisciplinares. 

• Experiência como agente de integração, capaz de trabalhar de forma eficaz com diversos grupos de 

trabalho em um ambiente multicultural. 

• Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal. Proficiência em inglês no nível avançado. 

• Habilidade em influenciar e formar parceria com as principais partes interessadas e arrecadar fundos. 

• Habilidade em realizar multitarefa e atender prioridades, tendo a capacidade de trabalhar em um 

ambiente de ritmo acelerado com prioridades em constante mudança e sob supervisão mínima. 

 

Competências da CI: 

• Responsabilidade 

• Pensamento crítico e tomada de decisões 

• Colaboração 

• Demonstra confiança 

• Conhecimento e proficiência no trabalho 



• Cultiva ação e inovação 

• Impulsiona a visão e finalidade 

• Lidera equipes eficazes 

 

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 de impacto ambiental e social, em nível nacional e 

internacional. 

 

A candidatura deverá ser realizada através do link https://www.vagas.com.br/v2106315 até o dia 

30/09/2020. 

https://www.vagas.com.br/v2106315

