Prestação de serviço de consultoria técnica para o
Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas

1. Introdução
O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 1994 para propor
soluções integradas a questões socioambientais. O ISA tem como objetivo defender bens e
direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos
direitos humanos e dos povos. Com sede em São Paulo e subsedes em Brasília, São Gabriel
da Cachoeira (AM), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Altamira (PA), Eldorado (SP) e Canarana
(MT), o ISA privilegia ações que articulem projetos de caráter demonstrativo, campanhas e
programas de trabalho e parcerias, combinando diversas modalidades e níveis de atuação,
desde o local, ao regional, ao nacional e ao global. Atua localmente no Rio Negro (AM), no
Território Indígena do Xingu (MT) e no Vale do Ribeira (SP). Para saber mais sobre o ISA,
acesse: www.socioambiental.org
O Programa Monitoramento de Áreas Protegidas produz, sistematiza e disponibiliza
informações sobre Terras Indígenas (TIs), Unidades de Conservação (UCs), terras militares,
glebas do Incra, reservas garimpeiras e outras terras de interesse público. Monitora a situação
jurídica,
demográfica,
projetos
governamentais,
caracterização
ambiental
e
empreendimentos em TIs e UCs. Para saber mais sobre a atuação do Programa
Monitoramento de Áreas Protegidas, acesse os sites especializados:
Povos Indígenas do Brasil - pib.socioambiental.org
Terras Indígenas no Brasil - ti.socioambiental.org
Unidades de Conservação no Brasil - uc.socioambiental.org
Para atualizar-se das ações e atividades do Instituto Socioambiental acesse nossos relatórios
anuais detalhados: https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/transparencia
A Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (Raisg) é um consórcio
de organizações da sociedade civil dos países amazônicos, voltado para a sustentabilidade
socioambiental da Amazônia e apoiado pela cooperação internacional, e atualmente é
coordenado pelo ISA. As informações produzidas pela Raisg possibilitam a visualização
integral da Amazônia e das ameaças e pressões que pairam sobre ela, e servem como
informes de inteligência para que a Amazônia seja melhor conhecida, apreciada e cuidada.
Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela Raisg, acesse:
www.amazoniasocioambiental.org
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2. Objetivo
Esse Termo de Referência visa contratar prestação de serviço de consultoria técnica a fim de
apoiar as atividades desenvolvidas pelo Instituto Socioambiental no marco do projeto
“Mapeamento e monitoramento do uso da terra e queimadas na Amazônia”.

3. Responsabilidades
(i) Participar dos grupos técnicos da Raisg no marco do projeto “Mapeamento e
monitoramento do uso da terra e queimadas na Amazônia”;
(ii) Apoiar a análise de dados sobre mudança de uso de solo e incêndios florestais na
Amazônia brasileira;
(iii) Apoiar a análise dos fatores chave (drivers) da mudança de uso da terra e incêndios
florestais e a projeção de cenários futuros para a Amazônia brasileira;
(iv) Apoiar a elaboração de relatórios técnicos a partir das análises realizadas nos itens (ii) e
(iii);
(v) Participar das reuniões de planejamento e execução das atividades do ISA referentes a
Raisg.

4. Qualificações necessárias
(i) Profissional da empresa com Formação em geografia, biologia, ecologia, ciências
ambientais ou áreas afins;
(ii) Experiência no uso de ferramentas de SIG;
(iii) Vivência profissional nas áreas de gestão ambiental e defesa dos direitos
ambientais/territoriais com ênfase na agenda socioambiental, principalmente áreas
protegidas (terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombola);
(iv) Domínio das políticas territoriais relacionadas aos temas: Amazônia, áreas protegidas e
dos vetores de pressão/ameaças, tais como desmatamento, incêndios florestais,
infraestrutura e uso da terra;
(v) Experiência em levantamento e análise de dados;
(vi) Boa organização no trabalho, perfil colaborativo e habilidade de trabalho em equipe com
metodologias ágeis de autogestão;
(vii) Clareza e capacidade na comunicação oral e escrita.

5. Carga horária estimada: 20h semanais

6. Duração da prestação de serviço: Setembro de 2021 a Fevereiro de 2022
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7. Local de trabalho: a atuação do profissional será remota, com reuniões de
acompanhamento das atividades realizadas via Web. Caso sejam necessárias atividades
presenciais, os protocolos do ISA de combate a Covid-19 serão adotados.

9. Preferência declarada:
Preferência para profissionais negros ou indígenas.

10. Para aplicar, enviar:
1) Carta de intenções com manifestação dos motivos de interesse na prestação do serviço;
2) Currículo atualizado ou Portfólio;
3) Proposta de orçamento.
A documentação solicitada deverá ser enviada até o dia 30/08/2021 para o e-mail:
tecnicoraisg@socioambiental.org com o assunto: Consultoria Técnica Monitoramento
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