
TERMO DE REFERÊNCIA
Consultor para Articulação de Parcerias do MapBiomas com o Setor Privado

Função: Consultor para articulação de parcerias com o Setor Privado.

Organização contratante: Projeto MapBiomas.

Sobre o MapBiomas
O Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso da Terra do Brasil (MapBiomas -
http://mapbiomas.org/) é uma iniciativa que envolve uma rede colaborativa de ONGs,
universidades e empresas de tecnologia para entender a dinâmica do uso do solo no Brasil.
Para gerar uma série histórica de mapas anuais de cobertura e uso da terra no Brasil desde
1985 até o presente, as equipes utilizam processamento em nuvem e classificadores
automatizados desenvolvidos e operados a partir da plataforma Google Earth Engine.

Entre suas novas iniciativas está o MapBiomas Alerta (http://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.

1. Objetivo Geral
O objetivo da contratação é articular e potencializar as parcerias do Setor Privado com as
iniciativas e ferramentas do Projeto MapBiomas para contribuir com as estratégias de
conservação dos biomas e uso sustentável da terra no Brasil.

2. Atividades
As principais atividades envolvidas nesta consultoria são:

- Articular, fortalecer e monitorar as parcerias com o Setor Privado (ex. bancos,
traders, associações de produtores, empresas integradoras, cooperativas e
indústrias).

- Organizar e participar de reuniões, webinars e oficinas para parcerias e estratégias
com representantes do Setor Privado, envolvendo preparação, realização,
sistematização, registro e comunicação.

- Realizar e acompanhar acordos de cooperação técnica com parceiros do setor
privado do MapBiomas.

- Gerir e facilitar o fluxo de informações e demandas entre as equipes do MapBiomas
e das organizações parceiras no setor privado.

- Contribuir com conteúdo e material de comunicação do MapBiomas (publicações,
sites, notícias, postagens em redes sociais).

- Elaborar relatórios de impactos e ações das parcerias com o MapBiomas.
- Participar das reuniões semanais e oficinas técnicas do MapBiomas.

3. Requisitos exigidos

http://mapbiomas.org/
http://alerta.mapbiomas.org/


3.1. Requisitos mínimos
a) Ensino Superior Completo.
b) Experiência em articulações institucionais, preferencialmente com o Setor Privado.
c) Experiência com iniciativas multi-institucionais e em rede.
d) Experiência como usuário do MapBiomas
e) Comprometimento com a agenda da Conservação de Uso Sustentável dos recursos

naturais.
f) Línguas: portugues fluente e inglês avançado.

3.2. Requisitos desejados
a) Experiência com ferramentas Google (ex. Google Drive, Docs, Analytics, HotSite).
b) Conhecimentos sobre sistemas de informação geográfica e/ou sensoriamento

remoto.
c) Experiência em gestão de projetos, organização de eventos e gestão de informação.
d) Experiência com organismos internacionais.

3.3. Competências e habilidades necessárias
a) Capacidade de relacionamento interpessoal.
b) Capacidade para trabalhar em colaboração dentro de um ambiente de múltiplas

equipes.
c) Capacidade para planejar projetos, eventos e atividades.
d) Proatividade e comunicação.
e) Deve ser comprometido com produtos e prazos.

4. Condições do contrato
- Contrato de consultoria inicial por 12 meses com possibilidade de renovação.
- Teletrabalho (home office), preferivelmente com a base em Brasília ou São Paulo,

com possibilidade de viagens para articulações, reuniões e oficinas, observando-se
as restrições e precauções sanitárias no período de pandemia.

5. Candidatura
Os interessados deverão preencher o formulário anexando:
a) Currículo (máximo 2 páginas)
b) Carta de intenção com pretensão de valor mensal para consultoria (máximo 1 página).

Prazo para inscrições: 15.05.2021

https://forms.gle/8eJB8Nw3EknSftf76

