EDITAL DE SELEÇÃO
ANALISTA SÊNIOR DE GESTÃO AMBIENTAL
PROGRAMA INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA CONSERVAÇÃO
Edital nº 05/2020
Sobre o Instituto Centro de Vida – ICV
Fundado em 14 de abril de 1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse público
(OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas para sustentabilidade do uso da terra
e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro para Mato Grosso é que o estado se torne referência
em governança ambiental e controle do desmatamento, com as áreas protegidas efetivamente
conservadas e manejadas, uma produção empresarial agropecuária e florestal pautada em práticas
sustentáveis e uma agricultura familiar fortalecida com base agroecológica.
Objetivo geral da vaga
O Analista em Gestão Ambiental atuará em ações no âmbito do Programa Incentivos Econômicos
para Conservação, que tem como objetivo promover que o uso do solo e dos recursos naturais se
dê de forma mais sustentável através da aplicação de instrumentos públicos e privados, com
enfoque econômico, para influenciar a tomada de decisão e provocar a mudança de
comportamento visando maior sustentabilidade.
Dentre as atividades a serem desenvolvidas estão:
 Subsidiar e monitorar a construção e implementação de instrumentos econômicos em
políticas públicas como Código Florestal, REDD+ e políticas climáticas em diferentes esferas.
 Apoiar e monitorar o desenvolvimento e cumprimento de compromissos e acordos
envolvendo o setor produtivo e atores privados visando a redução do desmatamento e a
regularização ambiental em cadeias agropecuárias.
 Apoiar o desenvolvimento da estratégia de atuação territorial
 Realizar análises e elaborar estudos sobre políticas ambientais e usos da terra;
 Apoiar o desenvolvimento de projetos para captação de recursos;
 Atuar em redes, espaços de discussão e fóruns multistakeholders buscando somar esforços
com outros parceiros para alcançar os objetivos do programa;
Competências necessárias
 Graduação em área relevante ao tema: Gestão ou Engenharia Ambiental, Engenharia
Florestal, Direito, Economia, Ciências Políticas, ou afins; e desejável pós graduação.
 Boa comunicação verbal e escrita;
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Cinco anos de experiência em atividades afins ao escopo do trabalho apresentado;
Inglês – mínimo nível intermediário;
Facilidade no trabalho em equipe e colaboração de forma remota;
Forte senso de organização;
Identificação com os valores e a missão do ICV;
Disponibilidade para viagens quando a pandemia permitir.

Benefícios da vaga
• Contrato em regime de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) ‐ 40 horas semanais, por tempo
determinado de um ano, passível de prorrogação;
• Remuneração compatível com o mercado;
• Ticket alimentação e Ticket Restaurante
• Seguro de Vida;
• Apoio à capacitação profissional e a realização de curso de inglês, com coparticipação;
• Seguro de Saúde Unimed ou Bradesco Saúde e Dental (subsídio de 50%) – opcional;
Informações complementares
• Disponibilidade para residir em Cuiabá/ MT, após o período de pandemia, a combinar;
Processo de seleção
 Carta de apresentação (máximo 1 página), descrevendo o interesse na vaga e as habilidades
pessoais e técnicas que podem contribuir para o trabalho e apresentando a pretensão salarial;
 Currículo resumido (máximo 3 páginas), listando experiências anteriores e comprovando o
atendimento aos itens elencados no item “Competências necessárias”.
 Duas referências profissionais – nome, instituição e telefone e e‐mail para contato.
Encaminhar a seguinte documentação por e‐mail para rh@icv.org.br com o assunto:
“Seleção – Incentivos Econômicos 2021”
O ICV valoriza a diversidade de gênero, racial e cultural em suas equipes. Por isso, incentivamos
candidaturas de mulheres, negras/os, indígenas, pessoas com deficiência, de diferentes origens e
orientações sexuais ou crenças religiosas.
ATENÇÃO: Dê especial atenção ao redigir a sua carta de apresentação. Os currículos só são
analisados após a avaliação e aprovação da carta.
Data limite para envio: 22/01/2021
(Envios após esta data não serão considerados)
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