
Termo de Referência
Seleção e Contratação de Estagiário no Projeto MapBiomas

I. 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 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, além de parceiro de financiamento do projeto, tem feito
também o apoio institucional e de gestão para o funcionamento do projeto.

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

Atividades:

• Apoio administrativo à gestão do projeto;
• Apoio à coordenação do MapBiomas no desenvolvimento do projeto;
• Organização e registro de eventos e reuniões;
• Gerenciamento de informações e acervo de documentos;
• Apoio na gestão de contratos e pagamentos;
• Apoio em comunicação, site, mídias sociais e eventos.

III. Perfil profissional desejável

- Formação necessária:

• Cursando o Ensino Superior;
• Conclusão do curso a partir de Dezembro de 2023.

- Competências e habilidade necessárias:

• Capacidade de relacionamento interpessoal;
• Capacidade para planejar projetos e atividades;
• Capacidade de observação e sugestão de melhorias;
• Ótimo senso de organização;
• 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;

- Diferenciais:

• Alta capacidade de comunicação e articulação.
• Experiência em gestão de projetos, organização de eventos e gestão de informação;
• Experiência em iniciativas multi-institucionais;
• Experiência com ferramentas Google (ex. Google drive, docs, analytics, site);
• Proficiência em inglês e/ou espanhol.

Local de trabalho: Instituto Arapyaú – sede São Paulo (Av. 9 de Julho, 5617, Itaim Bibi –
São Paulo - SP) em sistema híbrido (presencial e home office).

Forma de contratação: Estágio – 30 horas semanais

Benefícios:
• Bolsa auxílio.
• Vale Refeição ou Alimentação
• Vale Transporte

IV. Inscrição para vaga:

● O candidato(a) deverá responder o formulário e anexar Currículo (1 página) e Carta
de intenção (até 1 página) até o dia 17 de Dezembro de 2021. As inscrições para
essa vaga serão feitas exclusivamente através deste formulário.

https://forms.gle/YUi3VtCtTLby2Ey48

