
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA IIS – 002/ 2023

VAGA PARA ESPECIALISTA SOCIOAMBIENTAL

1. Sobre o Instituto Internacional para Sustentabilidade

O Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS) é uma associação civil sem fins
lucrativos, fundada em 2009. Atua como um think tank na produção de conhecimento sobre a
relação entre o ser humano 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. 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) especialista em pesquisa socioambiental para apoiar o
desenvolvimento e a implementação de projetos voltados para a conservação da
biodiversidade e restauração de paisagens e ecossistemas.

Prezamos pelos princípios da diversidade, equidade e inclusão em nosso ambiente de
trabalho, e encorajamos profissionais independente de raça, gênero, identidade de gênero,
orientação sexual, crença, religião, idade, deficiência ou quaisquer outras características
pessoais a se candidatarem para esta vaga.

3. Período e modelo de contratação

3.1. A duração do contrato será de 12 meses, com contratação imediata e possibilidade
de renovação;

3.2. A contratação do(a) profissional será por meio de contrato de prestação de
serviços (Pessoa Jurídica).

4. Perfil desejado

4.1. Requisitos obrigatórios:

● Formação superior completa em ciências sociais, sociologia, antropologia, ou
áreas afins;

● Pós-graduação (strictu ou lato sensu) completa na área socioambiental;



● Experiência em:
i) condução de projetos socioambientais (no mínimo 3 anos de experiência);
ii) aplicação de metodologias participativas (ex.: grupos focais,
mapeamento social, métodos participativos, entrevistas, etc.);
iii) desenvolvimento de análises qualitativas e quantitativas de dados
socioambientais;
iv) execução de atividades de mobilização, engajamento e intervenção junto
a comunidades locais e tradicionais;
v)  mapeamento de redes e paisagens sociais;
vi) ética na pesquisa com seres humanos;
vii) elaboração de relatórios, documentos técnicos e trabalhos científicos.

4.2. Requisitos desejáveis:

● Experiência em avaliação de impactos socioeconômicos da conservação e
restauração;

● Conhecimento sobre a legislação ambiental brasileira;
● Conhecimento em inglês: comunicação oral intermediária; leitura e escrita

avançada;
● Residência na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

5. Descrição das atividades

O(a) contratado(a) irá atuar na mobilização e engajamento de atores-chave e na coleta e
análise de dados socioambientais referentes a projetos de conservação da biodiversidade e
restauração de paisagens e ecossistemas. Especificamente, irá:

5.1. Participar da elaboração de planos de ação junto à equipe dos projetos;
5.2. Contribuir e apoiar a implementação das atividades dos projetos, promovendo a
articulação com partes interessadas locais (ex.: proprietários rurais, agentes públicos,
representantes da sociedade civil, etc.);
5.3. Coletar e analisar dados ambientais e socioeconômicos junto aos atores
identificados pelos projetos, a partir da aplicação de questionários, grupos de foco,
workshops, e outras dinâmicas;
5.4. Elaborar relatórios, cronogramas e avaliações sobre as atividades desenvolvidas
nos projetos;
5.5. Participação em reuniões, workshops, viagens e atividades externas dos
projetos;
5.6. Auxílio na organização das ações em campo, capacitações e outras atividades
relacionadas aos principais produtos dos projetos;
5.7. Outras atividades conforme novas necessidades sejam identificadas.

6. Local de trabalho

6.1. Modelo de trabalho híbrido (presencial e remoto), incluindo dias de trabalho
obrigatórios na sede do IIS, na cidade do Rio de Janeiro.



6.2. Possibilidade de viagens nacionais e internacionais.

7. Etapas de seleção

7.1. Etapa I: Análise das respostas ao formulário de inscrição;

7.2. Etapa II: Entrevista com candidatos(as) selecionados(as).

8. Candidatura

8.1. Os candidatos ou candidatas deverão preencher o formulário de inscrição no
link VAGA ESPECIALISTA SOCIOAMBIENTAL até o dia 26/02/2023.

8.2. Não avaliaremos currículos enviados por e-mail;

8.3. Todos os formulários de inscrição serão analisados e os(as) candidatos(as) mais
bem avaliados(as) serão chamados(as) para as entrevistas;

8.4. Dúvidas referentes a este processo seletivo deverão ser enviadas para o e-mail
contato@iis-rio.org com o assunto “Dúvidas vaga para especialista socioambiental
- 2023”.

Rio de Janeiro,09 de fevereiro de 2023.

https://forms.gle/hm94t1yWQG4TuwDi9

