
 

 

A Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH procura: 

 
Assessor(a) técnico(a) para assessorar a implementação de atividades relacionadas a 
Estratégia Nacional para REDD+ no âmbito do Programa Políticas sobre Mudanças do 

Clima - PoMuC 
 

Esta contratação configura o seguimento do Programa Políticas sobre Mudanças do Clima (PoMuC) 
executado conjuntamente entre o Ministério do Meio Ambiente – MMA, por meio da Secretaria de Mudança 
do Clima e Florestas, com a cooperação alemã (Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da 
Natureza, Construção e Segurança Nuclear, BMUB) por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  
 
O Programa PoMuC tem como objetivo assessorar técnica e metodologicamente a implementação bem 
sucedida de temas selecionados da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). Neste processo, o 
MMA é apoiado na coordenação da implementação e da elaboração de um Sistema de Transparência/MRV 
(Mensuração, Reporte e Verificação) das ações domésticas da PNMC; no desenvolvimento de ferramentas 
e de capacidades para implementar a Estratégia Nacional para REDD+;  no desenvolvimento de bases 
metodológicas para a implementação do Plano Nacional de Adaptação (PNA); no fortalecimento do Fundo 
Nacional sobre Mudança do Clima (FC) e no fortalecimento de capacidades para o financiamento climático. 
Ademais, o programa trabalha junto ao Ministério da Fazenda na avaliação de impactos regulatórios de um 
Programa Nacional de Relatoria de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).  
 
A implementação bem-sucedida da PNMC gera impactos positivos indiretos para o desenvolvimento social, 
econômico e político do país. Esperam-se efeitos multiplicadores especialmente em escala internacional. 
Assim, as experiências do Brasil na coordenação destes diversos componentes da PNMC, incluindo o apoio 
a ENREDD+ podem oferecer contribuições relevantes para processos similares em outras economias 
emergentes. 

 
 

Áreas de Responsabilidade 
 
O(a) contratado(a) irá integrar-se à equipe da GIZ em Brasília-DF, na assessoria, articulação e 
gestão integrada do eixo temático REDD+ no âmbito do Programa PoMuC. O(a) Assessor(a) 
Técnico(a) fará parte da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH.  
 
O trabalho inclui as seguintes responsabilidades gerais: 

 Assessorar a Gerência de Mudança do Clima e Florestas do Departamento de 
Florestas e Combate ao Desmatamento no planejamento, na execução e no 
acompanhamento das atividades do eixo temático REDD+ do programa PoMuC; 

 Atender demandas da GMCF/DFCD/SMCQF/MMA relacionados ao REDD+ garantindo 
discrição na construção dos instrumentos e atividades relacionadas especialmente a 
pontos sensíveis da implementação da ENREDD+. A divulgação de quaisquer 
informações deverá sempre ter o aval do MMA.  

 Participar no planejamento, avaliação e monitoramento de atividades e medidas, bem 
como na relatoria sobre o progresso do das atividades deste eixo temático; 

 Apoiar o desenho conceitual do programa ou sua revisão, se necessário; 



 Contribuir na gestão de conhecimento do programa, buscando sinergias com os outros 
eixos temáticos (outputs) do PoMuC  
 

 Tarefas especificas:  
 

 Preparar a contratação, acompanhar, apoiar tecnicamente e avaliar os trabalhos de 
consultores de curto prazo, em comum acordo com os pontos focais da 
GMCF/DFCD/SMCF/MMA e de acordo com as regras da GIZ, relacionadas às 
seguintes atividades:  
 Elaborar e testar uma versão Beta do Info Hub Brasil; 
 Elaborar uma versão Beta da Matriz de Impacto de Políticas Públicas que levam a 

resultados de REDD+; 
 Desenvolver metodologia do Sistema de Informação sobre as Salvaguardas 

(SISREDD+); 
 Elaborar estudos estratégicos para informar as Câmaras Consultivas Temáticas de 

Salvaguardas, Captação e Distribuição de Recursos Não Reembolsáveis e Pacto 
Federativo; 

 Apoiar as capacitações para diferentes públicos envolvidos na implementação da 
ENREDD+; 

 Apoiar o desenvolvimento de workshops técnicos de intercambio sobre temas 
relacionados a REDD+; 

 Produzir materiais informativos sobre REDD+ no Brasil. 

 Facilitar e apoiar a participação qualificada dos povos indígenas e povos e 
comunidades tradicionais nas instâncias de governança da ENREDD+; 

 Apoiar a equipe da GMCF/DFCD/SMCF/MMA na organização logística e preparação 
metodológica de oficinas e reuniões da Comissão Nacional para REDD+, das Câmaras 
Consultivas Temáticas e do Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+; 

 Contribuir para a atualização e melhoria do conteúdo do site REDD+ Brasil nas versões 
inglês e português; 

 Promover sinergias entre o eixo temático REDD+ do Programa PoMuC com a 
Cooperação Técnica do Programa REDD for Early Movers.  
 
 

      Qualificação e Experiências  

 
 Graduação em uma das seguintes áreas: Economia, Ciências Políticas, Relações 

Internacionais, Comunicação Social, Administração Pública, Biologia ou áreas 
correlatas; 

 Experiência profissional de no mínimo de 5 anos em projetos que envolvem politicas 
públicas no temas combate do desmatamento, mudança do clima e desenvolvimento 
sustentável; 

 Experiencia nas áreas de gestão, administração ou coordenação de projetos;  
 Experiência em preparação e moderação de oficinas; 
 Conhecimento sobre a Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil; 
 Conhecimento sobre as decisões da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima relacionadas a REDD+; 
 Desejável experiência de trabalho com equipes interdisciplinares e interinstitucionais; 
 Desejável experiência de trabalho no contexto da cooperação internacional; 
 Desejável experiência de trabalho como consultor 
 Obrigatório conhecimento na língua inglesa; 
 Desejável conhecimento nas línguas alemã ou espanhol. 

 
       Outros conhecimentos/competências desejáveis 

 Conhecimento sobre Legislação Ambiental, Código Florestal, Política Nacional de 
Mudanças Climáticas no Brasil, Plano de Ação para Prevenção e Controle do 



Desmatamento na Amazônia, Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento e das Queimadas no Cerrado e Fundo Amazônia; 

 Conhecimento sobre fundos internacionais de clima, especialmente no tema de 
florestas; 

 Conhecimento sobre elementos específicos de REDD+ como salvaguardas e MRV; 
 Conhecimento do trabalho de cooperação internacional, especialmente cooperação 

técnica, assim como clara compreensão do seu papel e de sua contribuição; 
 Domínio de sistemas modernos de comunicação; 
 Sensibilidade política e boa capacidade analítica; 
 Habilidade e experiência de trabalhos em equipe; 
 Boa comunicação, oral e escrita, e habilidade de articulação com diferentes atores; 
 Proatividade, criatividade e flexibilidade; 
 Capacidade de compreensão rápida; 
 Boa habilidade de gestão e alto nível de eficiência; 
 Habilidade em gestão de conflitos; 
 Disponibilidade para viagens frequentes. 

 

        Condições de trabalho  
 

 A sede de trabalho será em Brasília - DF (o escritório do Projeto está localizado no 
Ministério do Meio Ambiente – 505 Norte) 

 Regime de contratação: CLT. 
 Salário: a combinar. 
 Oferecemos um ambiente de trabalho extremamente dinâmico, multicultural e com 

oportunidades de novas aprendizagens. 
 
 
Enviar Curriculum, carta de apresentação com pretensão salarial e duas referências para 
contato até o dia 17 de abril de 2017 para adrienne.moraes@giz.de  

 
  
 

A GIZ é uma empresa que se preocupa com equidade de gênero. A igualdade de 
oportunidades para tod@s, diversidade racial e física são características fundamentais 
do nosso trabalho. 
 
Por isso, informamos que os critérios mencionados serão considerados no caso de 
empate para essa vaga. 
 




