O IEB (Instituto Internacional de Educação do Brasil) é uma associação civil brasileira sem fins econômicos
criada em 1998, cuja missão é “fortalecer os atores sociais e o seu protagonismo na construção de uma
sociedade justa e sustentável”. Os objetivos institucionais do IEB são: promover a efetividade dos direitos
socioambientais de povos e comunidades no campo e nas cidades; apoiar ações visando o ordenamento
territorial; ampliar a incidência das políticas públicas nos territórios em que atuamos; e apoiar e
implementar ações voltadas para a melhoria da gestão territorial e ambiental.
Ref.: Contratação de um/a estagiário/a para analisar
dados georeferenciados e dados em geral que estejam
relacionados ao Fundo de Parcerias para Ecossistemas
Críticos do Cerrado – CEPF Cerrado
Brasília, DF, 6 de março de 2017
Data de abertura: 10 de março de 2017
Data de encerramento: 10 de abril de 2017

Termo de Referência para o/a estagiário/a para a gestão de dados georeferenciados

CONTEXTO
O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos – CEPF (www.cepf.net) é um fundo destinado a proteger
as mais diversas e ameaçadas áreas de biodiversidade do mundo, também conhecidas como Hotspots da
Biodiversidade. A Conservação Internacional administra o programa global em nome dos parceiros que
compõem o fundo, qual sejam: a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco Mundial, a Conservação
Internacional, a Fundação John D. e Catherine T. MacArthur, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF),
o Governo do Japão e a União Europeia. Um conselho de representantes de alto nível de cada parceiro
doador é responsável pela gestão desse fundo.
O CEPF oferece apoio a organizações não-governamentais, grupos comunitários e outros parceiros da
sociedade civil na execução de projetos estratégicos de conservação nos hotspots de biodiversidade. O
foco do CEPF é oferecer oportunidades para seus beneficiários preservarem os ricos recursos naturais dos
hotspots que são vitais para o bem-estar das pessoas e para a saúde da economia em geral.
Depois de apoiar a Mata Atlântica com investimentos entre 2001 e 2008, o Conselho de Doadores do CEPF
escolheu o Cerrado em 2013 para receber investimentos. Seguiu-se a essa decisão a construção de um
Perfil do Ecossistema, por meio de um processo de consultas e reuniões, que ocorreu entre 2014 e 2015,
e a escolha da equipe que será responsável pela implementação da iniciativa no Cerrado.
Após um processo seletivo, em abril de 2016 o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) foi
escolhido pelo Conselho de Doadores do CEPF para atuar como Equipe de Implementação Regional (RIT)
para o Hotspot da Biodiversidade do Cerrado, com início neste mês de julho de 2016 e término previsto
em junho de 2021.

Como equipe de implementação do CEPF, o IEB lidera o programa no hotspot, convertendo a estratégia
de investimento definida no Perfil do Ecossistema em um portfólio coerente de apoios. O IEB foi
selecionado como RIT porque demonstrou um forte histórico de experiência de trabalho no Brasil, gestão
de programas de dimensão, escala e complexidade similares ao RIT, e experiência na gestão direta de
programas de pequenos apoios.
A versão completa em português do Perfil do Ecossistema do Hotspot da Biodiversidade do Cerrado pode
ser encontrada em:
http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/cerrado/CerradoEcosystemProfile-PR.pdf
Estagiário/a para operar um sistema de georeferenciamento
Para melhor poder atingir os objetivos do RIT no Cerrado estamos à procura de um/a estagiário/a que
ajude a qualificar o portfolio de projetos do Fundo em sua distribuição geográfica e interface como outros
atributos espaciais.
Requisitos:

Interpretação de imagens de satélite;
Realização de análises e operações básicas em SIG;
Organização de base de dados georreferenciados;
Pesquisa, carga e descarga de dados geoespaciais;
Produção de mapas temáticos (layout);
Leitura, documentação, apresentação de resultados e discussão de textos técnicos;
Auxiliar na análise de dados e elaboração de mapas para outras estratégias no Cerrado
e do IEB.

Conhecimentos: Obrigatório: Conhecimento teórico e prático em Cartografia e softwares de
Geoprocessamento/SIG, em especial no pacote ArcGIS ou software similar (QGIS);; e
conhecimentos de Informática: Pacote MS Office.
Desejável:

Nível intermediário da língua inglesa (leitura)

Duração:

2 anos.

Pedimos que mande seu CV para Michael Becker (Michael.becker@iieb.org.br) com cópia para Pablo
Galeão (pablo@iieb.org.br). Ao longo do processo de seleção os candidatos serão entrevistados ou
notificados caso não sejam escolhidos. Favor incluir no assunto do e-mail: “Estágio – RIT”.
Providencie também a documentação necessária de sua instituição de ensino.

