DESCRIÇÃO DO CARGO
Cargo:

Especialista Ictio

Reporta a:

Diretora, Paisagens Amazônicas, AAO
Diretora-adjunta, Projeto Conservando Juntos

Localização:

Escritório da WCS na Região (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador ou Peru)

Departamento:

Programa de Conservação Global, Programa Américas, Região Andes-AmazoniaOrinoquia (AAO)

Tipo de cargo:

Tempo completo

Coordenação Interna:

Principalmente com Oficial de Ciência Aberta e Águas Amazônicas AAO.
Também com a Equipe Gestora da Rede Ciência Cidadã para a Amazônia, equipe
da WCS envolvida com a Rede e sócios e aliados da Rede.

Viagens previstas:

Aproximadamente 20%

Wildlife Conservation Society (WCS) é uma organização internacional não governamental sediada no zoológico
do Bronx, Nueva York, que trabalha para conservar la vida silvestre e as paisagens naturais, contribuído assim a
alcançar com os desafios mundiais de conservação em mais de 65 países da África, Ásia e Américas. A Região
Andes, Amazônia e Orinoquia (AAO) da WCS abarca a Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru, além de liderar
programas regionais de conservação, como la conservação de ecossistemas aquáticos a escala de la bacia inteira
(fortalecendo a Iniciativa de Aguas Amazônicas e a Rede Ciência Cidadã para la Amazonia –“Rede”), e o combate
ao tráfico de fauna silvestre.
WCS lidera o projeto regional Conservando Juntos (financiado por USAID), que fortalece redes de colaboração
regional ou transfronteiriça da sociedade civil que, por sua vez, conecta experiencias em campo de povos
indígenas e comunidades locais (PICL), empresas privadas e organizações da sociedade civil (OSC), para o
desenvolvimento de soluciones inovadoras e efetivas frente a delitos ambientais na Amazonia. Conservando
Juntos contribuí para fortalecimento de Águas Amazônicas e da Rede, promovendo uma participação ativa no
monitoramento e manejo sustentáveis das pescas amazônicas, elemento chave na prevenção e mitigação de
desafios da pesca ilegal, não regulada e não documentada (em inglês, IUU fisheries).
Ictio é uma plataforma para registrar e compartilhar observações de peixes amazônicos. Inclui uma base de
dados aberta; um aplicativo Android; ferramentas de apoio para coleta e interpretação de dados; e
comunidades de prática que reúnem a diversos usuários (pescadores, organizações da sociedade civil,
pesquisadores) com finalidades específicas (por bacia, para curadoria de dados etc.).
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Atrair e fidelizar usuários de Ictio, assegurando uma experiencia de usuário amigável benéfica e que contribua
ao manejo sustentável da pesca de espécies migratórias, à mitigação da pesca ilegal, não regulada e não
documentada (IUU fisheries), e a conservação participativa dos rios, florestas alagadas e ecossistemas
aquáticos amazônicos. Desenvolver atividades com a perspectiva de atenção ao cliente, em diálogo constante
com a comunidade de usuários de Ictio e em colaboração estreita com os associados e a aliados da Rede
Ciência Cidadã para a Amazônia.
Responsabilidades:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desenvolver, implementar, acompanhar e propor ajustes à estratégia de implantação, consolidação e
expansão da plataforma Ictio (e suas diversas ferramentas) e assessor as estratégias dos parceiros que
implementam Ictio
Desenvolver o plano de engajamento de usuários de Ictio com a finalidade de manter contato direto
para convocar e manter a participação de usuários na plataforma Ictio
Identificar necessidades de materiais de comunicação com parceiros, propor e gerar conteúdos, canais,
formatos, mídias, associados à ferramenta Ictio, em coordenação com a área de comunicação.
Prestar assistência à comunidade e aos usuários individuais do banco de dados e do aplicativo Ictio.
Propor, organizar, coordenar e moderar reuniões, encontros e workshops do projeto relacionados ao
Ictio e suas comunidades de prática
Fazer recomendações para melhorias da plataforma Ictio (e suas diversas ferramentas), assim como
dos protocolos e recursos associados
Mapear potenciais interessados no uso do Ictio
Elaborar relatórios de acompanhamento da estratégia de engajamento, conforme seja apropriado.
Sistematizar as lições aprendidas com a experiência com o Ictio
Seguir e promover as diretrizes e políticas da Rede, do projeto Conservando Juntos e da WCS

Requerimentos mínimos:
Conhecimento e qualificação:
●
●

Profissional graduado(a) em biologia, ecologia, ciências sociais ou áreas relacionadas
Mestrado ou especialização em estudos da Amazônia, enfoques participativos, e/ou pesca de água
doce é desejável

Conhecimento técnico/especializado:
●

Conhecimento sobre ecossistemas aquáticos e/ou pesca na Amazônia é desejável (Bolívia, Brasil,
Equador, Colômbia, Peru)

Experiencia prévia:
●
●

Manejo sustentável de recursos naturais, conservação da natureza (mínimo 3 anos)
Ciência cidadã ou participativa, ou monitoramento participativo de recursos naturais (peixes ou
qualidade de água ou serviços ecossistêmicos, biodiversidade etc.; pesquisa sobre peixes, manejo
pesqueiro, trabalho comunitário com pescadores amazônicos é desejável (mínimo 1 ano)

●

Trabalho com povos indígenas, comunidades locais ou populações amazônicas (mínimo 2 anos)
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●

Experiência em manejo pesqueiro / ou pesquisa sobre peixes amazônicos / ou trabalho com
pescadores amazônicos é desejável (mínimo 2 anos)

Idiomas:
●
●

Espanhol (ou português) nativo e português (o ou espanhol) intermediário. Domínio dos dois idiomas é
desejável.
Inglês intermediário é desejável

Conhecimento de informática:
●
●
●
●
●

Trabalho colaborativo usando Google Suíte e/ou MS Office 365
Manejo avançado de processadores de texto e planilhas (Excel – tabelas dinâmicas)
Redes sociais: WhatsApp, Facebook
Aplicativos de ciência Cidadã: Ictio app, e é desejável que conheça eBird, iNaturalist, Anecdata ou
similares
Nível intermediário em utilização de bases de dados, interpretação e visualização de dados é desejável

Habilidades e capacidades
●
●
●
●
●
●
●
●

Dinâmica(o), criativa(o), propositiva(o), apaixonada(o), pela Amazônia e/ou pelos peixes
Capacidade de planejamento, execução e monitoramento de resultados de seu próprio trabalho de
maneira independente
Altas habilidades interpessoais de trabalho em equipe e em contextos multinacionais
Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita.
Orientada(o) a serviço ao cliente de forma rápida, amável, colaborativa e propositiva às necessidades
dos usuários de Ictio
Atitude analítica para identificar áreas de melhora durante todas as fases de uso do aplicativo
Adaptabilidade a mudanças
Sensibilidade e análise dos desafios que representa trabalhar em territórios amazônico e as
problemáticas que que representa trabalhar en territórios amazónicos e às problemáticas
socioambientais que os afeta

Processo de candidatura:
1. Até 5 de agosto, enviar currículo e carta de motivação (espanhol ou português) para o e-mail
postulaciones@gestiontalento.com indicando no assunto “Especialista Ictio“
2. Acessar o link para completar um breve questionário que deverá tomar 5 minutos. Este é um requisito
obrigatório para conhecer seu perfil.
3. Depois de receber suas informações, nos comunicaremos contigo para informar os próximos passos do
processo. A convocatória permanecerá aberta até o preenchimento da vaga. Observe que somente os
candidatos pré-selecionados serão contactados para entrevista.
--A WCS é um empregador que oferece oportunidades iguais e cumpre todas as leis e regulamentos trabalhistas
que proíbem a discriminação na contratação, garantindo que os(as) candidatos(as) de todas as origens sejam
considerados de forma justa e consistente durante o processo de seleção e contratação. Dedicamo-nos a
contratar e apoiar uma força de trabalho diversificada. Estamos comprometidos em cultivar um ambiente de
trabalho inclusivo e em buscar futuros membros da equipe que compartilhem o mesmo valor.
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A organização oferece oportunidades iguais de emprego para todas as pessoas que se qualificam. A organização
não discrimina com base em idade, cor, raça, deficiência, identidade de gênero, nacionalidade, religião,
orientação sexual, status de veterano ou qualquer outra característica protegida por leis e regulamentos.
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