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Instituto Arapyaú abre processo seletivo para 

Estagiário Programa Mudanças Climáticas 

 
 
 

I. Sobre o Instituto Arapyaú  

 

O Instituto Arapyaú nasceu em 2008 inspirado pela crença de que a filantropia pode 

ser uma força para o bem-estar social, ambiental e econômico. Acreditamos na 

colaboração como única forma de enfrentar os complexos desafios contemporâneos. 

Valorizamos o diálogo e buscamos conectar diferentes iniciativas e setores – social, 

privado, público e academia – para a construção coletiva de soluções inovadoras.  

Dentro da filantropia, nosso campo de atuação é o do investimento social privado. 

Identificamos oportunidades e direcionamos, de forma voluntária, recursos financeiros 

e estratégicos para organizações, redes e projetos que trabalham pelo 

desenvolvimento sustentável. Valorizamos o compromisso com o longo prazo e a 

mensuração de resultados. Buscamos fortalecer iniciativas coletivas e com grande 

potencial de impacto na transformação da sociedade.  

Fazemos parte da Maraé, um grupo formado por empresas, organizações sem fins 

lucrativos e de investimento de impacto que têm como essência o compromisso com 

a sustentabilidade em todas as suas dimensões.  

 

II. Sobre o Programa de Mudanças Climáticas  

 

O Programa de Mudanças Climáticas visa contribuir para construir uma sociedade 

que concilia o desenvolvimento socioeconômico à conservação ambiental e reduz as 

suas emissões relativas ao uso da terra, em especial na Amazônia Legal. Para isso, 

trabalhamos fomentando ações de advocacy e criação de redes para mobilizar a 

sociedade e influenciar a criação de políticas públicas e fortalecendo iniciativas que 
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contribuam para as agendas de economia florestal e bioeconomia e de comando e 

controle.  

 

III. Sobre a iniciativa Mapbiomas  

 

O Mapbiomas (mapbiomas.org) é uma iniciativa que envolve uma rede colaborativa 

com especialistas nos biomas, usos da terra, sensoriamento remoto, SIG e ciência da 

computação que utiliza processamento em nuvem e classificadores automatizados 

desenvolvidos e operados a partir da plataforma Google Earth Engine para gerar uma 

série histórica de mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil. Entre suas 

novas iniciativas está o Mapbiomas Alerta (alerta.mapbiomas.org), que visa 

desenvolver e implementar um sistema confiável (frequente, preciso, aberto e 

conectado aos usuários) de validação em grande escala de alertas de desmatamento, 

degradação e regeneração em todos os biomas do país.  

Atualmente o Instituto Arapyaú, quem tem sido parceiro de financiamento do projeto 

desde o seu início, tem feito também o apoio institucional e de gestão para o 

funcionamento do projeto.  

 

IV. Escopo do trabalho e perfil do(a) estagiário(a)  

 

Atividades:  

 

• Realização de pesquisas e sistematização de conhecimento;  

• Apoio na gestão dos diferentes projetos do Programa de Mudanças Climáticas;  

• Apoio administrativo à gestão de projetos;  

• Acompanhar e apoiar à coordenação do projeto MapBiomas no desenvolvimento do 

projeto;  

• Organização e registro de eventos e reuniões;  

• Gerenciar informações e acervo de documentos;  
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• Apoio na gestão de contratos e pagamentos;  

• Apoio em comunicação.  

 

V. Perfil desejável  

 

- Formação necessária:  

• Cursando o Ensino superior  

• Conclusão do curso a partir de Dezembro de 2021.  

 

- Competências e habilidades necessárias:  

• Capacidade de relacionamento interpessoal  

• Capacidade para planejar projetos e atividades  

• Capacidade de observação e sugestão de melhorias  

• Ótimo senso de organização  

• Capacidade de mobilizar recursos e pessoas  

• Facilidade de lidar com planilhas e números  

• Capacidade de trabalhar em colaboração dentro de um ambiente de múltiplas 

equipes  

• Seja apaixonada (o) pelas causas sociais e sustentáveis  

• Alta capacidade de comunicação e articulação.  

 

Diferenciais:  

 

• Conhecimentos em gestão de projetos, organização de eventos e gestão de 

informação.  

• Conhecimentos em iniciativas multi-institucionais.  

• Conhecimentos em ferramentas Google (ex. Google drive, docs, analytics, site).  

• Proficiência em inglês e/ou espanhol.  
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Local de trabalho: Instituto Arapyaú – sede São Paulo (Av. 9 de Julho, 5617, Itaim 

Bibi – São Paulo - SP)  

 

Forma de contratação:  

 

Estágio – 30 horas semanais  

 

Benefícios:  

 

• Vale Refeição ou Alimentação  

• Vale Transporte  

 

Inscrição para vaga:  

 

Os interessados deverão preencher o formulário 

(https://forms.gle/D462jM5RfopsBdWM6)  e anexar currículo e carta de intenção até 

o dia 15/01/2020. 

 

https://forms.gle/D462jM5RfopsBdWM6

