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Rua Costa Azevedo, 09 – Sala 403, Centro, Manaus/AM – CEP. 69.010-230 

Anúncio de Vaga 

 

Cargo:    Especialista em Combate ao Tráfico de Vida Silvestre 

Reporta-se a:  Diretor Adjunto, em coordenação estreita com o Gerente de Programas de 

Combate ao Tráfico de Vida Silvestre de AAO. 

Localização: Escritório da WCS Brasil em Manaus/AM 

Divisão: Programa de Conservação Global, Programa das Américas, Região Andes-

Amazônia-Orinoco, Programa Brasil. 

Tipo de Cargo:   Tempo Integral 

Prazo de candidatura: 15/08/2022 

Previsão de viagem:   Aproximadamente 25%. Conforme exigido nos países/regiões, e para reuniões 

técnicas conforme necessidade, dependendo das restrições de viagem do 

COVID-19 e/ou da Política de Viagem da WCS. 

 

Histórico da Organização: 

A Wildlife Conservation Society (WCS) é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1895 que atua 

na conservação da vida silvestre e paisagens naturais através da análise e compreensão de questões 

críticas, da elaboração de soluções baseadas na ciência e de ações de conservação que beneficiem a 

natureza e a humanidade. A WCS possui mais de um século de experiência, adotando compromissos de 

longo prazo em dezenas de regiões naturais do planeta, mantém presença em mais de 60 nações e 

apoia a gestão de mais de 150 áreas protegidas em todo o mundo. 

A WCS acumulou ao longo de sua história, conhecimento biológico, compreensão cultural e estabeleceu 

parcerias para garantir que paisagens naturais e únicas prosperem com sua vida silvestre ao lado das 

comunidades locais. Trabalhando com populações e organizações locais, esse conhecimento é aplicado 

para abordar questões de conservação e manejo de espécies, habitats e ecossistemas para melhorar a 

qualidade de vida das populações tradicionais, cujos meios de subsistência dependem da utilização 

direta dos recursos naturais. 

A WCS está organizada em um conjunto de programas regionais, que incluem a região Andes-Amazônia-

Orinoco (AAO), composta pelos programas nacionais da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru, além 

do envolvimento regional em uma ampla variedade de ações de conservação ambiental. 

 

Visão Geral do Programa Brasil:  

A WCS Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos fundada em 2004. Desde sua fundação, 

concentramos nossos esforços de conservação, no bioma da Amazônia, com foco no estado do Amazonas, 

coração da Bacia Amazônica e o maior estado do Brasil (157 milhões de hectares). A WCS Brasil busca 

fortalecer a conservação através do apoio à consolidação de áreas protegidas, do manejo sustentável de 
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recursos naturais e do suporte à governança em escala de paisagem para evitar o desmatamento, a 

fragmentação e a degradação dos ecossistemas naturais da região. 

Dentre suas linhas de atuação, a WCS Brasil desenvolve iniciativas, que visam fortalecer o engajamento 

da sociedade civil na conservação e combate aos crimes ambientais na Amazônia. Isso implica em 

aumentar a conscientização e a compreensão do público sobre a biodiversidade regional, o valor de seus 

bens e serviços derivados gerando bases para as ações de conservação e manejo dos recursos naturais e 

alertando sobre os efeitos negativos dos crimes ambientais a que estão sujeitos. A WCS Brasil colabora 

com diversas organizações da Região Amazônica no Brasil, Colômbia, Equador e Peru com o objetivo de 

fortalecer as capacidades das organizações civis/sociais para ter um impacto positivo na Amazônia, tanto 

como agentes econômicos (consumidores e produtores) quanto como cidadãos ativos e engajados nas 

agendas socioambientais regionais e globais (atores sociais, políticos e culturais). 

 

Resumo da Função:  

O objetivo da função é liderar as atividades da WCS Brasil de combate ao tráfico de vida silvestre (CWT; 

do inglês, counter wildlife trafficking) na Amazônia brasileira. As atividades incluem gerar e sintetizar 

informações, realizar análises, coordenar treinamentos, supervisionar campanhas e facilitar a 

coordenação entre agências de combate ao tráfico de vida silvestre. O profissional selecionado será 

responsável por desenvolver uma estreita colaboração com agências governamentais, federais e 

estaduais, organizações da sociedade civil e outras entidades (e.g.: academia, setor privado). 

 

Responsabilidades: 

• Liderar o desenvolvimento de uma estratégia de Combate ao Tráfico de Vida Silvestre para a WCS 

Brasil, em estreita coordenação com a liderança da WCS Brasil e o programa de CWT da WCS 

Regional. 

• Planejar, coordenar e implementar ações e atividades de CWT na região amazônica do Brasil, 

envolvendo o desenvolvimento de planos de trabalho e o gerenciamento de atribuições 

orçamentárias. 

• Preparar e revisar documentos e relatórios técnicos para comunicar atividades e resultados da 

execução das ações de CWT implementadas no país, bem como apoiar a elaboração de relatórios 

e propostas de financiamento regionais. 

• Conduzir e participar de reuniões de trabalho multissetoriais e oficinas de treinamento em 

coordenação com autoridades relevantes em diferentes locais da região Andes, Amazônia e 

Orinoco (AAO) nos países de atuação da WCS (Colômbia, Equador, Bolívia, Peru e Brasil) . 

• Liderar o desenvolvimento de propostas de projetos de CWT. 

• Realizar processos de definição de escopo, contratação, coordenação, acompanhamento e 

revisão de consultorias e prestações de serviços relacionados ao combate ao tráfico de vida 

silvestre. 

• Desenvolver conteúdos técnicos para a elaboração de materiais de comunicação, ferramentas de 

formação e divulgação no âmbito das campanhas para a redução do tráfico. 

• Compilar e sistematizar informações de diversas fontes sobre o comércio legal e ilegal de animais 

silvestres. 
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• Apoiar a elaboração de propostas de captação de recursos financeiros para a continuidade da 

implementação das ações da iniciativa CWT, quando necessário. 

• Representar a WCS em questões de tráfico de vida selvagem junto aos governos nacionais e 

regionais, organizações da sociedade civil, doadores e outras organizações relevantes através de 

reuniões, apresentações, entrevistas e publicações, dentre outros. 

• Manter uma coordenação fluida com entidades governamentais e outros parceiros e principais 

interessados identificados para o desenvolvimento das atividades da iniciativa. Apoiar a interação 

entre organizações da sociedade civil e autoridades competentes do país envolvidas na proteção, 

fiscalização e controle do comércio legal e ilegal de animais silvestres. 

• Manter uma coordenação direta e fluida com a equipe técnica WCS no Brasil e a equipe de 

trabalho WCS para a região AAO. 

• Qualquer outra atividade que, de acordo com sua competência e foco de atuação, seja atribuída 

pela Diretoria da WCS Brasil. 

 

Requisitos Mínimos: 

• Experiência profissional em funções semelhantes, incluindo coordenação, investigação, 

articulação interinstitucional, relacionamento com autoridades, dentre outras. 

• Experiência profissional em temas socioambientais, preferencialmente em projetos de 

cooperação internacional. 

• Experiência e capacidade para redação de relatórios e documentos técnico-científicos. 

• Conhecimento das regulamentações nacionais e internacionais que se aplicam ao manejo da 

vida silvestre no Brasil. 

• Conhecimentos avançados na utilização de software (Office, Word, Excel, etc.) e na utilização de 

ferramentas de comunicação remota. 

• Fluência em inglês (nível avançado). 

 

Requisitos Desejáveis: 

• Experiência de trabalho em ações contra o tráfico de animais silvestres no Brasil ou em outro país 

da América Latina. 

• Pós-graduação em temas ambientais, relacionados à criminologia ou outros relacionados à 

aplicação da lei. 

• Experiência na redação de propostas de captação de recursos. 

• Habilidade de fala e escrita em espanhol. 

• Engajamento de atuação em temas socioambientais ou políticas públicas. 

• Capacidade de organização, planejamento e atuação simultânea em diferentes projetos. 

• Capacidade de trabalhar em equipes multiculturais e multiníveis. 

 

Processo de Candidatura: 

Envie por e-mail uma carta de motivação incluindo pretensão salarial, currículo e informações de 

contato com três referências para wcsbrazil@wcs.org e ana.brafman@rhinspiracao.com.br até 15 
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de agosto de 2022. Por favor, inclua “Especialista em Combate ao Tráfico de Vida Silvestre” no 

assunto do e-mail. 

A WCS Brasil é um empregador de 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 recrutamento. 

 


