TERMO DE REFERÊNCIA IIS-001/2022
VAGA TEMPORÁRIA PARA ASSISTENTE DE PESQUISA DE CAMPO
1. Sobre o Instituto Internacional para Sustentabilidade:
O Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS) 1 é uma associação civil sem fins
lucrativos independente fundada em 2009. Atua como um think tank na produção de
conhecimento sobre a relação entre o homem e demais elementos da natureza. Possui
como principal objetivo promover o uso sustentável da terra, em particular a
conservação da biodiversidade, provisão de serviços ecossistêmicos, manejo
sustentável do solo, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento
socioeconômico dos atores envolvidos nestes processos, buscando assim soluções aos
desafios associados ao desenvolvimento sustentável.
O IIS tem como missão gerar e disseminar conhecimento através de pesquisas de base
e aplicadas que contribuam para a transição para a sustentabilidade. Assim, desenvolve
pesquisa, capacitação e ferramentas voltadas à implementação de políticas públicas, e
seu escopo envolve projetos e ações voltadas à comunicação, divulgação científica e
educação, buscando engajar novos atores nas suas pesquisas e tornar suas produções
mais acessíveis para público amplo.
2. Sobre a vaga:
O IIS está contratando um(a) assistente de pesquisa de campo para atuar no projeto
“Incentivos e intervenções para políticas baseadas em comportamento para uma cadeia
produtiva de soja sustentável e livre de desmatamento no Cerrado”, cujo foco é aplicação de
ciências comportamentais para a conservação da biodiversidade no Cerrado.
3. Período e modelo de contratação:
•
•

A duração do contrato será de 6 meses, entre agosto de 2022 e janeiro de 2023;
A contratação do(a) profissional será por meio de contrato de prestação de serviços
(Pessoa Jurídica).
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Para maiores informações sobre a instituição, colaboradores, parceiros, portfólio de projetos e
publicações, acesse o site https://www.iis-rio.org/.
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4.Requisitos obrigatórios:
•
•
•

Experiência em condução de entrevistas presenciais com produtores rurais;
Disponibilidade para viagens longas em território nacional, para os estados do
Tocantins (TO), Maranhão (MA), Bahia (BA) e Piauí (PI) nos meses de setembro,
outubro e novembro de 2022;
Residência no Brasil durante os meses setembro, outubro e novembro de 2022.

5. Requisitos desejados:
•
•
•
•
•
•

Formação (graduação ou pós-graduação, completa ou em andamento) em
ciências sociais, humanas ou naturais (mas outras áreas serão consideradas caso
a(o) candidata(o) possua a experiência exigida;
Conhecimento da Legislação Ambiental Brasileira (LPVN);
Experiência na elaboração de modelos mentais;
Conhecimento básico dos softwares Nvivo e Mental Modeller;
Conhecimentos gerais em manejo sustentável do solo, restauração e
conservação da biodiversidade;
Habilitação para condução de veículos motores em território nacional.

6. Habilidades necessárias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empatia;
Simpatia;
Paciência;
Cordialidade;
Comprometido(a);
Escuta ativa;
Escrita ágil, objetiva e clara;
Proativa(o), ágil e dinâmica(o) no desenvolvimento das atividades;
Disposição física para viagens áreas e terrestres de longa duração.

7. Descrição das atividades:
•

•

A(o) candidata(o) selecionado acompanhará uma coordenadora de pesquisa na
realização de 80 (oitenta) entrevistas presenciais com produtores rurais nos
estados do MA, PI, BA e TO, nos meses de setembro, outubro e novembro de
2022.
Além de colaborar na condução das entrevistas, a(o) candidata(o) será
responsável pela documentação e registro dos dados coletados (de forma
manual e eletrônica), transcrição e codificação, conforme orientação da
pesquisadora até 31 de janeiro de 2023.
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•
•

Todas as despesas de transporte – a partir do município de residência da(o)
contratada(o) – alimentação e acomodação durante as viagens para realização
das entrevistas em campo serão custeadas pelo contratante.
O horário de trabalho será flexível e remoto quando a(o) contratada(o) não
estiver em viagem.

8. Etapas de seleção:
•
•

Etapa I: Análise do formulário de inscrição;
Etapa II: Entrevista com candidatos(as) selecionados(as).

9. Etapas para Candidatura:
•
•

As(os) candidatas(os) deverão preencher o formulário de inscrição em:
https://forms.gle/SqjoKS8TSYbeurCW6 até às 23h59 do dia 30/06/2022.
Dúvidas referentes a este processo seletivo deverão ser enviadas
exclusivamente para o e-mail: contato@iis-rio.org, com o assunto “Dúvidas vaga
temporária para assistente de pesquisa de campo”.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.
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