TERMO DE REFERÊNCIA PARA OPORTUNIDADE DE
EMPREGO

Cargo:

Especialista para o Combate ao Tráfico de Vida Silvestre

Reporta a:

Diretor de Programa

Localização:

Escritório WCS Brasil (Manaus)

Data de início:

Outubro de 2020

Tipo:

Jornada completa

Data para envío de CV:

Até o dia 07 de setembro 2020

Outras coordenações:

Internas; equipe financeira do programa e externas; Coordenadora
Regional de Tráfico de Vida Silvestre AAO e/ou Responsável pelas
iniciativas de combate ao tráfico de vida silvestre (CTVS) de países
de AAO.

Antecedentes:
A WCS Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos que desenvolve ações
voltadas para a conservação e gestão da biodiversidade na Amazônia. A estratégia
institucional é baseada no desenvolvimento de soluções científicas para problemas
críticos de conservação que beneficiam as paisagens naturais, a vida silvestre e as
populações humanas da região. Historicamente apoiamos a criação da primeira Reserva
de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, a RDS Mamirauá, a criação do mosaico de
áreas protegidas da Amazônia Central e a consolidação do mosaico de áreas protegidas
no baixo Río Negro, também atuamos na gestão e monitoramento da biodiversidade na
REBIO Abufari, PARNA Jaú entre outros.
A organização em muitos de seus projetos trabalha em parceria com a Wildlife
Conservation Society (WCS Global), uma organização internacional, não governamental
sediada no Zoológico do Bronx na cidade de Nova York, que trabalha para conservar a
vida silvestre e as paisagens naturais, contribuindo para o desenvolvimento de projetos
de conservação em mais de 65 países. Há alguns anos as duas organizações trabalham
em parceria para implementar projetos regionais onde é necessário coordenar ações
conjuntas com a equipe de trabalho dos programas de outros países amazônicos, como
Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, para uma variedade de questões de conservação.
Nos últimos anos, a WCS Global executou vários projetos de combate ao tráfico de vida
silvestre na região, com o apoio de diferentes agências e organizações. Por meio desses
projetos, a WCS tem trabalhado com a sociedade civil e agências governamentais para
melhorar os procedimentos administrativos e a aplicação da lei em relação à vida
silvestre e ao manejo florestal. Este trabalho inclui a criação de capacidades e
mecanismos de coordenação e cooperação internacional na aplicação da lei e
informação, divulgação e comunicação à sociedade civil sobre os riscos do tráfico de vida
silvestre.
Em 2019 a WCS Global convidou a WCS Brasil a participar dos esforços regionais de
combate ao tráfico de fauna silvestre na Amazônia, por meio de uma ação para
aumentar a capacidade de execução e cooperação no combate ao tráfico ilegal de fauna
e flora. de madeira na região Andes‐Amazônia, projeto financiado pela União Européia.
Já em 2020, à execução do projeto “Fortalecendo a capacidade e o compromossi para
combater of tráfico de vida silvestre na América Latina” executado com apoio financiero
do Bureau of Intenational Narcotics and Law Enforcement affairs (INL) do governo dos
Estados Unidos, e tem como objetivo reduzir a caça furtiva e o tráfico de espécies de
vida silvestre originais, em trânsito ou comercializadas ilegalmente na América Latina.
Objetivo do cargo:
O objetivo do cargo é liderar e coordenar todas as atividades da WCS Brasil voltadas ao

combate ao tráfico de animais silvestres (CTVS). As atividades incluem geração de
informações, treinamento e facilitação da coordenação interinstitucional para o combate
ao tráfico de vida silvestre no país, e desenvolver estreita colaboração com agências do
governo central, governos regionais, organizações da sociedade civil e outras entidades
locais, nacionais e internacionais para implementar estratégias nacionais e regionais para
o CTVS.

Responsabilidades:
1) Coordenar e desenhar a implementação dos projetos CTVS desenvolvidos pela WCS
no país. Incluindo a construção de planos de trabalho e orçamentos, em
coordenação com o departamento financeiro, para atingir os objetivos da WCS Brasil
nas questões do tráfico de vida silvestre.
2) Realizar reuniões de trabalho multissetoriais e oficinas de treinamento em
coordenação com as autoridades ambientais e policiais em diferentes cidades do
país.
3) Elaborar documentos técnicos e relatórios para comunicação das atividades e
resultados na execução dos projetos CTVS implementados no país.
4) Coordenar as ações de consultores eventualmente contratados para atingir os
objetivos propostos. Incluindo o processo de contratação, avaliação e
aconselhamento formal e informal para o desempenho.
5) Elaborar conteúdos técnicos para a preparação de materiais e ferramentas de
formação, bem como materiais de comunicação e divulgação no âmbito de
campanhas de comunicação para redução do tráfico ilegal de animais silvestres.
6) Compilar e sistematizar informações de diferentes fontes sobre o comércio legal e
ilegal de animais silvestres.
7) Elaborar insumos e apoiar a elaboração de propostas de captação de recursos
financeiros para a continuidade da implementação das ações da iniciativa CTVS no
país.
8) Representar a WCS na promoção da conservação da vida silvestre no Brasil com
ênfase em questões de tráfico de vida silvestre com governos nacionais e regionais,
organizações da sociedade civil, doadores e outras organizações relevantes por meio
de reuniões, apresentações, entrevistas , publicações, entre outros.
9) Manter uma coordenação fluida com entidades governamentais e outros parceiros e
principais interessados identificados para o desenvolvimento das atividades da
iniciativa.
10) Manter coordenação direta e fluida com a equipe técnica WCS no Brasil e a equipe
de trabalho WCS para a região AAO.
11) Qualquer outra atividade que, de acordo com as suas competências, seja atribuída
pelo Diretor do Programa.
Perfil do/a candidato/a:

Requisitos indispensáveis
















Profissional em Biologia, Veterinária, Engenharia Florestal, Zootecnia, Engenharia
Ambiental e áreas afins.
Preferencialmente com mestrado ou estudos de pós‐graduação relativos aos
objetivos do cargo.
Pelo menos 5 anos de experiência profissional em conservação da biodiversidade
e gestão de recursos naturais.
Conhecimento de regulamentos e normas aplicáveis ao manejo e crimes
relacionados à fauna silvestre no Brasil.
Conhecimento sobre procedimentos CITES e considerações para sua aplicação no
Brasil.
Experiência comprovada na organização de eventos de treinamento e / ou troca
de informações relacionadas à fauna silvestre no Brasil.
Experiência em coordenação com entidades governamentais nacionais e
subnacionais ou entidades governamentais multilaterais.
Fluência em espanhol e inglês (avançado)
Com caráter proativo e decisivo, com alto nível de organização, planejamento e
priorização das atividades.
Bom relacionamento em todos os níveis políticos e técnicos
Experiência acadêmica (artigos publicados em revistas científicas) em questões
ambientais relacionadas à conservação e ao combate ao tráfico de animais
silvestres.
Experiência na elaboração de relatórios e propostas.
Compromisso com um trabalho de alta qualidade e atenção aos detalhes.
Conhecimento avançado de softwares de gestçao como Microsoft Office (Word,
Excel, Poer Point, Access, etc.)
Disponibilidade para viajar até 30% do tempo.

Requisitos desejáveis






Experiência em projetos de cooperação internacional na área ambiental.
Experiência na realização de ações de combate ao tráfico de animais silvestres
que incluem investigação, análise de informação, aplicação da lei, entre outros.
Experiência em entidades da sociedade civil.
Excelentes habilidades organizacionais, incluindo a capacidade de trabalhar em
vários projetos simultaneamente e priorizar tarefas para cumprir prazos;
capacidade de definir e seguir prioridades.
Deve ser orientado para a solução e ter fortes habilidades analíticas e de
resolução de problemas

Os candidatos interessados em atender às qualificações exigidas devem se inscrever
enviando currículo e Carta de Apresentação para wcsbrazil@wcs.org indicando no
Assunto: “Especialista CTVS ‐ Brasil”. Inclua em na carta de apresentação suas
expectativas salariais (salário mensal, incluindo benefícios em reais) e dados de pelo
menos duas referências de emprego. Data límite para envio de documentação até 07 de
setembro de 2020.
A WCS é um empregador que oferece oportunidades iguais e cumpre todas as leis e
regulamentos trabalhistas que proíbem a discriminação na contratação e garante que os
candidatos de todas as origens sejam considerados de forma justa e consistente durante
o processo de seleção e contratação. Estamos empenhados em recrutar e apoiar uma
força de trabalho diversificada. Temos o compromisso de cultivar um ambiente de
trabalho inclusivo e buscar futuros membros da equipe que compartilhem o mesmo valor.
A organização oferece oportunidades iguais de emprego para todos os candidatos
qualificados. A organização não discrimina com base na idade, cor, raça, deficiência,
identidade de gênero, nacionalidade, religião, orientação sexual, condição de veterano
ou qualquer outra característica protegida por leis e regulamentos.
Observação: apenas os candidatos pré‐selecionados serão contatados para a
entrevista.

