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UICN Centro de Sobrevivência de Espécies: Brasil 

Assistente de programa de conservação 
  

A comissão de sobrevivência de espécies (Species Survival Commission - SSC) da União Internacional 

para conservação da natureza (International Union for Conservation of Nature – IUCN), em parceria com o 

Grupo Especialista em Planejamento de Conservação (Conservation Planning Specialist Group - CPSG) e o 

Parque das Aves, está abrindo um escritório regional no Brasil – UICN Centro de Sobrevivência de 

Espécies: Brasil - para apoiar nosso trabalho nas áreas de planejamento, avaliação de espécies ameaçadas, 

desenvolvimento de treinamentos, organização de eventos, captação de recursos e organização da rede de 

colaboradores.  

Estamos buscando um assistente que será responsável por auxiliar na estruturação das parcerias 

regionais com os grupos de especialistas da SSC, escritório da UICN Brasil e organizações governamentais e 

não-governamentais relacionadas ao SSC. Ele/Ela trabalhará para melhorar a rede do SSC e do CPSG no 

Brasil por meio da participação e representação institucional em diferentes fóruns nos níveis local, nacional e 

internacional, conforme apropriado. O(A) encarregado(a) também será responsável por capacitar indivíduos 

selecionados de outras organizações da região na aplicação de ferramentas e processos do CPSG e da Lista 

Vermelha Global de Espécies Ameaçadas (IUCN Red List). 

Esta posição se reportará coordenador do UICN Centro de Sobrevivência de Espécies: Brasil, mas 

também trabalhará em conjunto com o escritório sede do CPSG (Minneapolis - EUA) e com o escritório do 

coordenador global do SSC. Além disso, o(a) contratado(a) integrará a equipe de conservação do Parque das 

Aves, sede física do Centro. 

 

Responsabilidades 

 

As responsabilidades incluem, mas não estão limitadas à:  

• Auxiliar no desenvolvimento e operacionalização do plano estratégico do UICN Centro de Sobrevivência 

de Espécies: Brasil; 

• Auxiliar no desenvolvimento da capacidade do centro, assegurando treinamento regular nas ferramentas 

do CPSG e nos processos da Lista Vermelha para pessoas e instituições estratégicas; 

• Desenvolvimento de propostas de captação de recursos para workshops e treinamentos no Brasil; 

• Originar, revisar ou supervisionar as avaliações globais da Lista Vermelha da UICN; 

• Originar os relatórios de comunicação para a rede global do SSC e do CPSG, por exemplo, atualizações 

eletrônicas, anúncios e o relatório anual; 

• Servir como ponto focal do SSC para a rede regional de colaboradores, o escritório da UICN Brasil e 

demais instituições e grupos que atuam em conservação no Brasil.  
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Qualificações 

 

• Mestrado em Ciências Biológicas, Ecologia e Conservação ou áreas afins; 

• Pelo menos dois anos de experiência comprovada na área de conservação; 

• Excelente capacidade de comunicação oral e escrita; 

• Inglês avançado (oral, escrito e compreensão) e espanhol (desejável); 

• Domínio do pacote Office; 

• Experiência com softwares e ferramentas de SIG (desejável); 

• Experiência com cativeiro e a comunidade de zoológicos (desejável); 

• Experiência com captação de recursos; 

• Experiência com organização de eventos; 

• Experiência com planejamento de conservação e avaliação de espécies (desejável); 

 

Perfil 

 

Negociador capacitado, forte comunicador e capacidade de trabalhar com diversas partes interessadas. 

O(A) candidato(a)deve ser comprometido(a) com a missão global do SSC, do CPSG e do Parque das Aves, 

bem como com os valores do CPSG Brasil, listados no final deste documento. 

O SSC valoriza o(a)s candidato(a)s que exibem as seguintes características pessoais: 

• Excelentes habilidades interpessoais: acessível, deixa as pessoas à vontade, um bom ouvinte; 

• Capacidade de desenvolver e manter relacionamentos em todos os níveis, incluindo com proprietários de 

terras, comunidades, agências governamentais e não-governamentais; 

• Dinâmico, organizado, energético, flexível e adaptável; 

• Facilidade para trabalho em equipe; 

• Disponibilidade para viagens regulares nacionais e internacionais. 

• Disponibilidade para morar em Foz do Iguaçu - PR.  

 

Como aplicar 

 
Envie uma carta de apresentação de uma página (em inglês), juntamente com o curriculum vitae e duas 

cartas de referência em um único arquivo em formato PDF renomeado com seu primeiro e último nome 

apenas (“primeiro último.pdf”) para cpsg.brasil@gmail.com com “SSC assistente conservação” escrito na linha 

de assunto. Nenhum texto formal é necessário no corpo do e-mail. Todas as perguntas receberão uma 

resposta confirmando o recebimento. Os candidatos serão avaliados e somente aqueles considerados 

apropriados serão contactados para entrevistas. 

O prazo final para aplicação é até às 23h59 do dia 20/08/2019. As entrevistas serão conduzidas em 

inglês e português e estão previstas para ocorrer entre 3 e 4/09/2019. 

O regime de contração será CLT, com carga horária de 44 horas semanais, salário bruto de R$ 5.500,00 

mais benefícios como plano de saúde, auxílio creche, vale transporte, entre outros.  

mailto:cpsg.brasil@gmail.com
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Missão da Comissão de Sobrevivência de Espécies (SSC) 

A Comissão de Sobrevivência de Espécies da UICN é uma rede científica de mais de 8.000 especialistas 

voluntários de quase todos os países do mundo, todos trabalhando juntos para alcançar a visão de "Um 

mundo justo que valoriza e conserva a natureza através de ações positivas para reduzir a perda da 

diversidade da vida na terra ". 

 

Missão do Grupo Especialista em Planejamento de Conservação (CPSG) 

A missão do CPSG é "salvar espécies ameaçadas através do aumento da eficácia dos esforços de 

conservação em todo o mundo". Por mais de 30 anos, conseguimos isso usando processos colaborativos 

cientificamente sólidos que unem pessoas com perspectivas e conhecimentos diversos para catalisar 

mudanças positivas de conservação. 

 

Missão do Parque das Aves 

O Parque das Aves é um centro de conservação integrado de aves da Mata Atlântica que concentra seus 

esforços no desenvolvimento de ações de conservação de espécies esquecidas. Situado em 16 hectares de 

Mata Atlântica preservada, seu objetivo central é criar um impacto positivo para as aves desse bioma. 

 

Valores do CPSG Brasil 

• Paixão pela conservação da vida selvagem; 

• Tomamos decisões objetivas baseadas nas melhores informações e evidências científicas; 

• Buscamos a colaboração e procuramos assegurar que os interesses coletivos para a conservação das 

espécies sempre prevaleçam sobre os interesses individuais; 

• Buscamos ser justos e imparciais e nosso relacionamento com as partes interessadas deve ser 

transparente e baseado na responsabilidade e confiança entre as partes; 

• Temos a mente aberta e ouvimos sem julgamentos ou preconceitos; 

• De maneira construtiva, desafiamos e incentivamos uns aos outros a fazer melhor e melhor. 


