
 

 

 

A Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH procura: 

Assessor (a) Técnico (a) para o Projeto TerraMar (Proteção e Gestão 

Integrada da Biodiversidade Marinha e Costeira) na região dos Abrolhos 

Sobre a GIZ e Projeto 

A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH é uma empresa do 

governo alemão atuante no âmbito da cooperação internacional para o desenvolvimento 

sustentável, com cerca de 16.400 funcionários. A GIZ tem mais de 50 anos de experiência em 

uma ampla variedade de áreas, como o desenvolvimento e emprego, a energia e o meio ambiente 

e a manutenção da paz e segurança. Como empresa federal de utilidade pública, a GIZ apoia o 

governo alemão - em particular, o Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (BMZ) e o Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança 

Nuclear (BMU) e outros clientes dos setores público e privado em cerca de 130 países no alcance 

dos seus objetivos em cooperação internacional. Com este objetivo, a GIZ trabalha em conjunto 

com os seus parceiros para o desenvolvimento de soluções eficazes e sustentáveis. 

Sobre o Projeto 

 

O Projeto TerraMar é uma realização do governo brasileiro, coordenado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável Brasil-

Alemanha, negociado no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção do Clima (IKI) do 

Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza, Construção e Segurança Nuclear 

(BMUB) da Alemanha. O projeto conta com apoio técnico da Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

 

Nesse contexto, estamos à procura de um(a) assessor(a) técnico(a) que irá integrar-se à equipe 

do Projeto, com as seguintes características: 

 

 

Áreas de Responsabilidade  



A principal função do(a) profissional é contribuir com seus conhecimentos, habilidades e 

experiências ao alcance dos objetivos e indicadores definidos pelo Projeto TerraMar. O objetivo 

principal do Projeto é a promoção da gestão ambiental territorial integrada e participativa do espaço 

continental e marinho, contribuindo para a conservação da biodiversidade. Está dividido em quatro 

componentes: planejamento ambiental territorial integrado, conservação e uso sustentável dos 

ecossistemas, monitoramento da qualidade ambiental, bem como fortalecimento institucional e 

comunicação. 

Nesse Projeto, o(a) contratado(a) deverá assessorar a equipe atuando como ponto focal do Projeto 

para a região dos Abrolhos (BA e ES). Estará subordinado/a à Diretora do Projeto e deverá 

interagir com os assessores técnicos e assistentes do Projeto, bem como com a equipe técnica do 

MMA e do ICMBio. 

 

Principais Tarefas   

Assessoria técnica ao Projeto, especialmente nas seguintes atividades: 

• Elaboração, acompanhamento e avaliação de consultorias externas nos temas de 

interesse do projeto; 

• Apoio na implementação, acompanhamento e monitoramento de estratégias de 

desenvolvimento de capacidades nos temas de interesse do projeto;  

• Apoio na realização e organização de eventos de capacitação, visitas técnicas, 

seminários, workshops e outros tipos de reuniões técnicas no âmbito do Projeto, 

principalmente na região dos Abrolhos; 

• Apoio à gestão de conhecimentos e sistematização de resultados no âmbito do Projeto 

nos níveis local, nacional e internacional;  

• Apoio na elaboração de material de comunicação sobre o Projeto; 

• Colaboração em processos de gestão do Projeto (planejamento anual, acompanhamento, 

relatoria, bem como monitoria de resultados e impactos). 

 

      Qualificação, experiência e conhecimentos adicionais  

• Graduação em áreas afins ao interesse do projeto; 

• Desejável curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado em gestão ambiental, 

planejamento territorial, gerenciamento costeiro, manejo de recursos naturais, 

conservação de biodiversidade ou áreas afins.  

• Experiência comprovada, de no mínimo cinco anos, em temas relacionados à gestão 

ambiental/territorial e/ou gestão costeira e marinha, tanto em nível local como nacional; 

• Experiência comprovada na organização de eventos de natureza técnica, envolvendo 

órgãos governamentais (federal/estadual/municipal) e sociedade civil em temas 

relacionados com a gestão ambiental/territorial e/ou gestão costeira e marinha; 



• Experiência comprovada em técnicas de sistematização de resultados e em gestão de 

conhecimento; 

• Experiência em projetos que envolvam a implementação de políticas públicas na área 

ambiental e de desenvolvimento sustentável; 

• Experiência de atuação em equipes multidisciplinares e no tratamento com diversos 

grupos de interesse, assim como capacidade de redação de textos em português em 

linguagem acessível; 

• Conhecimento e capacidade de interpretação de normas legais aplicáveis à gestão 

ambiental e territorial e/ou gestão costeira e marinha; 

 

São desejáveis e serão tratados como diferencial conhecimentos específicos nas seguintes áreas:  

• Planejamento territorial; 

• Gestão integrada das águas; 

• Gerenciamento costeiro; 

• Gestão ambiental governamental, em nível nacional, estadual ou municipal; 

• Monitoramento de qualidade ambiental (para a zona costeira e marinha); 

• Planejamento e/ou gestão participativa; 

• Manejo dos recursos naturais; 

• Conservação da biodiversidade, em especial em ambientes costeiros e marinhos; 

• Bom domínio da língua inglesa; 

• Conhecimento no uso de programas do MS-Office; 

• Bons conhecimentos em programas de desenho e elaboração de mapas (por ex.: 

Illustrator, ArcGIS). 

 

Também se espera que o candidato tenha habilidade de manter bom relacionamento interpessoal, 

flexibilidade para lidar com situações dinâmicas, bem como boa comunicação oral e escrita.  

 
   Local de Trabalho 

• A sede de trabalho será na Região dos Abrolhos, preferencialmente no estado de Espírito 

Santo (Norte de Espírito Santo); 

• Ressalta-se que nos primeiros dois meses (previsto para abril e maio 2019), o trabalho 

será realizado em Brasília/DF; 

• São previstas viagens frequentes nas regiões de atuação do projeto (Região dos Abrolhos-

BA e Norte do ES), como também para Brasília/DF e eventualmente na região Costa dos 

Corais (PE e AL). 

 
 

   O que oferecemos 

• Regime de contratação: CLT; 

• Carga horária: 40 horas semanais (segunda a sexta, 8 horas diárias); 



• Plano de saúde com 100% de cobertura sem coparticipação (a GIZ cobre 50% para cada 

filho/a e 20% para seu/sua cônjuge); 

• Plano dental opcional no valor de R$ 23,31 (com inclusão de familiares pelo mesmo valor)  

• Alimentação arcada pelo/a próprio/a colaborador/a; 

• Vale transporte: fornecido de acordo com proporção da renda, descontando 6% do salário; 

• Avaliação anual de desempenho com incentivo financeiro (de acordo com regimento 

interno); 

• Variadas oportunidades de capacitações de acordo com a demanda do projeto; 

• Oferecemos um ambiente de trabalho extremamente dinâmico, multicultural e com 

oportunidades de novas aprendizagens. 

 

Condições de candidaturas 

Previsão de início do trabalho: 01 de abril de 2019 

Enviar curriculum vitae (máximo 4 páginas), carta motivacional, dois contatos de referência e 

pretensão salarial bruta até o dia 21 de janeiro de 2019 para Sra. Fernanda Manara, pelo e-mail: 

fernanda.manara@giz.de com o título na mensagem “Candidatura para o Projeto TerraMar”. 

Somente os/as candidatos/as escolhidos/as para formar a lista curta serão contatados/as para 

entrevista. 

A GIZ é uma empresa que se preocupa com a igualdade de oportunidades para todas/os, 

independente da raça, gênero e deficiência física (PcD). A diversidade é uma característica 

fundamental do nosso trabalho.  

Por isso, candidaturas de minorias referente aos critérios mencionados terão preferência 

no caso de empate para essa vaga. 
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