Termo de Referência para a contratação de uma consultoria para coletar,
sistematizar e analisar informações existentes sobre o comércio de animais silvestres
no Brasil.
Antecedentes
A Wildlife Conservation Society, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos
dedicada à pesquisa científica, conservação da vida silvestre e educação para inspirar
pessoas na valorização da natureza. O programa de conservação da biodiversidade da
Região Prioritária Global dos Andes, Amazônia e Orinoquía (AAO) da WCS, trabalha em
campo no Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Brasil, para implementar soluções
baseadas na ciência e assim aprender de experiências para uma aplicação mais ampla,
trabalhando em conjunto com governos locais, regionais e nacionais; comunidades
locais; instituições acadêmicas e organizações da sociedade civil e, assim, encontrar
soluções que ofereçam benefícios mútuos e integrem a conservação e o bem-estar
humano.
O tráfico de espécies da flora e da fauna foi identificado como uma das principais
ameaças à vida selvagem na região. Desde 2014, a WCS lidera vários projetos para
combater o tráfico de vida silvestre na região AAO. Por meio desses projetos, a WCS
trabalha com a sociedade civil no manejo da vida silvestre e junto a agências
governamentais para melhorar os procedimentos administrativos e a aplicação da lei.
Este trabalho inclui capacitação e mecanismos para a coordenação e cooperação
internacional da aplicação da lei, informando, divulgando e comunicando à sociedade
civil os riscos do tráfico de animais silvestres.
Em 2019, a WCS começou a implementar o projeto “Aumento da capacidade de
execução e cooperação para combater o tráfico da fauna silvestre e de madeira na
região Andes-Amazônia”, financiada pela União Europeia. Assim, buscamos fortalecer
as entidades estatais e organizações da sociedade civil envolvidas ou responsáveis pela
implementação de atividades de combate ao tráfico, para estabelecer mecanismos que
permitam identificar, caracterizar e intervir em redes ilegais de tráfico de fauna silvestre
(nacional e internacional).
Nesse contexto, procuramos profissionais que, juntamente com nossa equipe
multidisciplinar, contribuam para o combate ao tráfico de animais silvestres no Brasil
com a coleta, sistematização e análise de informações existentes sobre o comércio de
animais silvestres.
Objeto da Consultoria
Contratar um(a) consultor(a) para a compilação, depuração, organização,
sistematização e análise de informações legais e ilegais sobre o comércio de animais
silvestres do Brasil a partir de diferentes fontes de informação como parte do programa
de tráfico de animais silvestres da WCS.
Perfil do candidato ou candidata

-

Profissional em biologia, ecologia ou ciências afins.
Conhecimento e manejo da taxonomia de espécies da biodiversidade do Brasil,
particularmente da Amazônia.
Experiência no gerenciamento de bancos de dados de diferentes fontes,
incluindo depuração, compilação e sistematização de informações.
Experiência no uso de ferramentas estatísticas e análise de dados.
Conhecimento avançado em Excel
Alto nível de organização
Conhecimento do manejo da fauna silvestre no Brasil, principalmente tráfico
e/ou comércio ilegal.
Capacidade de trabalhar em equipe.
Proatividade e iniciativa.
Capacidade de comunicação em inglês e espanhol

Atividades a realizar
-

-

-

-

Preparar um plano de trabalho.
Identificar fontes oficiais e não oficiais de informações sobre comércio e tráfico
de animais silvestres no Brasil, principalmente em regiões de fronteira na
Amazônia.
Compilar informações nacionais sobre o comércio de animais silvestres no Brasil
a partir de diferentes fontes oficiais e não oficiais de informação (incluindo
documentos em papel sem sistematização), incluindo registros de intervenções,
comércio legal de espécies CITES e não-CITES, cotas comerciais existentes e / ou
licenças de exportação concedidas.
Depurar (observando a taxonomia atual), organizar e sistematizar as
informações em um banco de dados padrão do WCS sobre tráfico de fauna
silvestre.
Analisar informações com base nos formatos e estruturas estabelecidos pela
organização.
Entrega dos produtos de acordo com as datas definidas no plano de trabalho.

Produtos a entregar
- Banco de dados com informações sobre fauna silvestre proveniente de tráfico,
incluindo informações de áreas de fronteira com o Peru, Colômbia e Bolívia.
- Banco de dados com informações sobre o comércio de animais terrestres e
aquáticos CITES e não-CITES.
- Relatório de análise de banco de dados previamente definido com a equipe do
WCS.

Local de desenvolvimento das atividades
Manaus ou Brasília

Prazo de realização da consultoria
Até 06 de março de 2020
Supervisão e coordenação direta
WCS Brasil, Manaus.
Para concorrer a esta consultoria, favor enviar curriculum vitae a wcsbrazil@wcs.org,
com o assunto: CONSULTORIA TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE BRASIL; até o dia 20 de
dezembro de 2019
A WCS oferece oportunidades iguais e em conformidade com todas as leis e
regulamentos trabalhistas que proíbem a discriminação na contratação e garante que
candidatos de todas as origens sejam considerados de maneira justa e consistente
durante o processo de seleção e contratação. Dedicamo-nos a contratar e apoiar uma
força de trabalho diversificada. Temos o compromisso de cultivar um ambiente de
trabalho inclusivo e de procurar futuros membros da equipe que compartilhem o
mesmo valor.
A organização oferece oportunidades iguais de contrato para todos os candidatos
qualificados. A organização não discrimina com base em idade, cor, raça, portador de
neccessidades especiais, identidade de gênero, origem nacional, religião, orientação
sexual, status de veterano ou qualquer outra característica protegida por leis e
regulamentos.

