
TERMO DE REFERÊNCIA 

IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas 

O IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, através do Projeto de Monitoramento 
Participativo da Biodiversidade em Unidades de Conservação na Amazônia, está 
selecionando um profissional para atuar como consultor na condução de processos de 
construção coletiva de resultados e compartilhamento de informação, conhecimento e 
aprendizados a partir das coletas de dados e cursos realizadas no âmbito do Programa 
Nacional de Monitoramento da Biodiversidade (Monitora) do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - ICMBio.  

Local Previsto de Execução das Atividades: 

Unidades de Conservação na Amazônia: RESEX do Cazumbá-Iracema (Acre); 
RESEX Tapajós Arapiuns (Pará), Flona Jamari (Rondônia) e Parna 
Montanhas do Tumucumaque (Amapá), sede do IPÊ em Nazaré Paulista (São 
Paulo) e Brasília (Distrito Federal). 

Objetivo: 
Contribuir na implementação de processos de construção coletiva de resultados e 
compartilhamento de informação, conhecimento e aprendizados a partir das coletas de 
dados e cursos realizadas no âmbito do Programa Nacional de Monitoramento da 
Biodiversidade (Monitora) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
- ICMBio.

Cargo:  

Consultor  

Descrição do Perfil: 

Profissional com formação de nível superior, na área de ciências sociais e/ou ciências 
ambientais com mestrado e experiência de no mínimo 7 anos em processos 
participativos e educativos em Áreas Protegidas na Amazônia, incluindo educação 
ambiental e científica, coordenação pedagógica, planejamento e monitoramento de 
projetos na área de conservação, monitoramento e manejo dos recursos naturais. Ter 
disponibilidade para viajar para as áreas protegidas e potencialmente trabalhar no final 
de semana e feriados, quando for necessário para logística de trabalhos em campo.  

Requisitos: Disponibilidade para viagens de curta duração. 

Prazo de contratação: 12 meses 

Principais responsabilidades:  
1. Construir conjuntamente com o IPÊ, ICMBio e parceiros uma proposta de

construção coletiva de resultados e compartilhamento de informação,
conhecimento e aprendizados gerados após o primeiro ciclo de coleta de dados
de biodiversidade.

• Colaborar na identificação do público estratégico (stakeholder) para esta
construção;

• Organizar três seminários como parte da vivência para construção coletiva do
conhecimento no Programa Monitora/ICMBio;



• Realizar eventos piloto (como estudo de caso prático) que possam subsidiar os 
trabalhos durante os seminários; 

• Organizar e conduzir as reuniões preparatórias dos seminários de construção 
coletiva do conhecimento do Programa Monitora/ICMBio; 

• Elaborar relatórios descritivos das atividades realizadas; 
• Consolidar texto técnico que servirá de base para uma publicação final com 

recomendações acerca de processos de construção coletiva do aprendizado a 
partir dos resultados e encaminhamentos dos seminários realizados; 

• Organizar evento de avaliação e compartilhamento das recomendações.  
 

 
2. Contribuir com ações estratégicas (mobilização e eventos formativos) de 

implementação e consolidação do Programa Monitora/ICMBio: 
 

• Colaborar com os planejamentos de reuniões de mobilização, cursos de 
monitores e oficinas de construção coletiva do aprendizado e avaliações que 
estão em curso; 

• Produzir conteúdo didático; 
• Elaborar relatórios descritivos das atividades realizadas. 

 
 
Documentos necessários: Currículo e referências profissionais anteriores. 

Análise e seleção 

Os candidatos serão selecionados por um processo baseado no mérito e experiência 
relatados. O processo seletivo será feito em três etapas: (1) triagem para verificar se a 
documentação está completa e se o candidato apresenta as qualificações mínimas 
exigidas; (2) avaliação de currículo por um comitê de seleção e caso necessário, (3) 
entrevista.  

Os interessados terão 10 (dez) dias úteis, contados a partir da publicação deste edital, 
para manifestar seu interesse por meio do envio de currículo para o e-mail 
deboramlehmann@gmail.com. 


