
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PELA SUSTENTABILIDADE
TDR 006/2023

EQUIPE DE BIODIVERSIDADE

O ICLEI América do Sul está oferecendo uma vaga de voluntariado para estudantes de
pós-graduação completa ou em andamento, pesquisadores universitários e graduação completa.

SOBRE A REDE

O ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 2.500 governos locais
e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativos em mais de 125
países, influenciamos as políticas de sustentabilidade e impulsionamos a ação local para o
desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. Nossa
Rede e equipe de especialistas trabalham juntos oferecendo acesso a conhecimento, parcerias e
capacitações para gerar mudanças sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana.

SOBRE O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

O Programa de Voluntariado pela Sustentabilidade oferece a estudantes universitários e jovens
pesquisadores, experiências profissionais qualificadas nas representações do ICLEI América do Sul e
nos governos locais associados à Rede. Esta oportunidade é para atuar na Equipe de
Biodiversidade do ICLEI América do Sul, área responsável por prospectar e implementar projetos
voltados à recuperação de ecossistemas, infraestrutura verde-azul e áreas protegidas e outras
medidas de conservação; apoiar a construção de posicionamentos e ações de advocacy das cidades
associadas com ações e projetos de biodiversidade; captar recursos para projetos de
biodiversidade; realizar eventos e capacitações nas temáticas correlacionadas à área, e outros.

As atividades a serem desenvolvidas envolvem:
● Consolidar o "roadmap" para o Programa de Aceleração de Unidades de Conservação (UC's);
● Acompanhar a discussão relacionada à adaptação metodológica;
● Acompanhar todas as etapas de implementação do Programa de Aceleração UC's;
● Relatar todas as etapas implementadas;
● Organizar a pasta modelo de documentos para futuros Programas de aceleração de UC's;
● Consolidar o Roadmap do Programa de Aceleração de UC's.

https://americadosul.iclei.org/
https://americadosul.iclei.org/projetos/voluntariado/


Período: abril de 2023 a julho de 2023.
Local: trabalho remoto.
Carga horária: 15 horas semanais.
Benefícios: O Programa de Voluntariado do ICLEI visa oferecer experiências profissionais
qualificadas a jovens universitários(as) de diversas áreas de formação interessados(as) na temática
de sustentabilidade. Inserindo-os(as) em um ambiente favorável ao desenvolvimento de
competências profissionais e pessoais, promovendo também o relacionamento com profissionais e
parceiros do ICLEI.

Ao atuar na equipe de Biodiversidade, o(a) candidato(a) irá adquirir conhecimentos sobre
aceleração de unidades de conservação em cidades e territórios. Ainda, conforme seu desempenho,
o(a) candidato(a) poderá também ser convidado(a) para a redação de um artigo a ser publicado em
colaboração com o seu(sua) supervisor(a).

PERFIL DO(A) VOLUNTÁRIO(A)

Estudantes de pós-graduação completa ou em andamento, pesquisadores universitários e
graduação completa com interesse por temáticas relacionadas à Biologia, Arquitetura e Urbanismo,
Gestão Ambiental e outros relacionados.

Competências necessárias:
● Comunicação e escrita;
● Domínio das ferramentas Microsoft Office e Google Workspace;
● Alta capacidade de pesquisa;
● Português avançado;
● Inglês e espanhol iniciantes;
● Conhecimento de Gestão de Projetos;
● Experiência em descrição metodológica de processos.

Habilidades importantes:
● Trabalho em equipe;
● Proatividade e iniciativa;
● Organização e senso de priorização;
● Responsabilidade.

INSCRIÇÃO:
Os(as) interessados(as) deverão preencher o formulário online



(https://forms.gle/rgatk3K6YW6kHwSX6) até 09/04/2023. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos,
não hesite em nos contactar através do email voluntariado@iclei.org.

https://forms.gle/rgatk3K6YW6kHwSX6

