Termo de Referência
Consultoria em Educação Ambiental
Projeto de Conservação de Quelônios do Baixo Rio Negro
Wildlife Conservation Society, Programa Brasil (WCS Brasil), Manaus,
Amazonas.
Objetivo e contexto
O Projeto de Conservação de Quelônios do Baixo Rio Negro tem como objetivo
determinar o status populacional das populações de quelônios do baixo rio Negro, e
conservar as populações através de atividades de manejo, monitoramento participativo
e educação, pois acreditamos que com a união das ações teremos uma maior
sensibilização e consciência ecológica frente a problemática do grupo. Atualmente o
Projeto é desenvolvido em três Unidades de Conservação, Resex Rio Unini, Parque
Nacional do Jau e Parque Estadual Rio Negro Setor Norte.

Atividades
1. Desenvolver com os coordenadores do Projeto um plano de trabalho, de
acordo com as metas de cada etapa e cronograma do Projeto, e implementar as
atividades planejadas.
2. Estabelecerrelações estratégicas com parceiros importantes para a
implementação de um programa de educação ambiental no Baixo Rio Negro,
incluindo professores, servidores públicos,políticos, líderes comunitários, e
religiosos
3. Auxiliar nas diferentes fases de execução da capacitação para moradores
locais em proteção, manejo das praias e no monitoramento populacional das
espécies foco.
4. Sensibilizar e envolver as pessoas que vivem na região do Mosaico do Baixo
Rio Negro e na cidade de Novo Airão, para a conservação da fauna local, e em
especial conservação de quelônios;
5. Trabalhar afim de fazer com que a presença de quelônios na região,seja
motivo de orgulho para que as comunidades locais, e que essas percebam a
importância da conservação;
6. Desenvolver e implementar oficinas participativas sonre o Projeto de
Quelônios para as comunidades locais;

7. Participar nas atividades desenvolvidas pela WCS no Mosaico que estejam
relacionadas ao Projeto de Quelônios;
8. Incentivar a geração, a difusão e a troca de informações que auxiliem a
implementação do Projeto dentro do MBRN.
Produtos
1. Plano de trabalho
2. Relatório mensal das atividades desenvolvidas
3. Relatório final com todas as atividades desenvolvidas, incluindo
recomendações para serem incluídas ao PCQBRN.
Perfil do candidato
Requisitos
• Experiência comprovada em condução de atividades de educação ambiental
com comunidades ribeirinhas na Amazônia e em Unidades de Conservação
• Experiência comprovada em projetos de conservação
• Formação profissional na área de Educação e/ou Ciências(Psicólogo,
Pedagogo, Biólogo, Geógrafo, etc...)
• Habilidade comprovada em redação de relatório e artigos
Características desejadas
• Familiaridade com a região e atores do Baixo Rio Negro
Aspectos Gerais
O(A) contratado(a) deverá:
• Realizar as ações planejadas sob a coordenação da equipe da WCS Brasil e
Instituições parceiras, incluindo ICMBIO, SEMA-DEMUC, e o Conselho do Mosaico
do Baixo Rio Negro.
• Ter disponibilidade para permanecer na cidade de Novo Airão e no interior,
quando necessário
• Emitir Nota Fiscal ou RPA
• Disponibilizar todos os documentos produzidos (textos, mapas, fotos etc.) em
versão consolidada em formato de texto (Word/Office) de forma organizada
• Realizar os ajustes nos produtos demandados pela coordenação, até sua
aprovação final
Coordenação
O consultor será supervisionado pelo Diretor da WCS Brasil. As atividades serão
realizadas em conjunto com a equipe da WCS Brasil e parceiros, incluindo ICMBIO,
SEMA-DEMUC, e o Conselho do Mosaico do Baixo Rio Negro que inclui ONGs
parceiras e representações comunitárias. As atividades serão realizadas em Manaus e
no Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro no estado do Amazonas, Brasil,
desta forma o/a consultor/a deve estar baseado/a nos municípios de Manaus ou Novo

Airão.
Período
O período de contratação será de dez meses - Abril de 2016 a fevereiro de 2017
Seleção
A seleção do/a consultor/a se dará por meio de análise dos documentos solicitados,
contato com referências apresentadas e entrevista. O prazo para envio de
manifestações de interesse é 25/03/2016.
Para se candidatar, enviar via e-mail para Jussara Almeida (jalmeida@wcs.org) os
seguintes documentos:
1. Carta de apresentação em Português descrevendo rapidamente seu interesse na
posição, experiência relevante, habilidades e expectativa de valor a receber
mensalmente durante o período.
2. Curriculum Vitae
3. Duas referências profissionais e respectivos contatos.
Para mais informação sobre a WCS e o Programa Brasil ver:
http://programs.wcs.org/brazil/pt-br/
http://www.wcs.org/saving-wild-places/latin-america-and-the-caribbean.aspx
http://www.wcs.org/

