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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Projeto CITinova é realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

(MCTI), com financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em 

inglês) e gestão do Programa ONU Meio Ambiente/PNUMA. São objetivos do projeto o 

desenvolvimento de soluções urbanas inovadoras para cidades sustentáveis por meio 

de projetos piloto e a promoção de abordagens de planejamento integrado e 

investimentos em sustentabilidade nas cidades brasileiras. 

O projeto está constituído por três frentes de ação, sendo a primeira para promover a 

abordagem de planejamento integrado, a segunda visando investir em experiências 

pilotos nas cidades de Brasília e Recife e a terceira, desenvolvendo uma plataforma de 

conhecimento para cidades sustentáveis a partir da integração de outras duas 

plataformas, o Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e o Observatório de Inovação 

para Cidades Sustentáveis (OICS). 

Dentre as entregas previstas no referido Projeto sob a execução do GDF, está a 

implantação de Boas Práticas, Pesquisas e Inovações e a recomposição da vegetação 

nativa em áreas de Nascentes, Áreas de Preservação Permanente – APP de cursos 

hídricos e Áreas de Recargas de Aquífero. O objetivo das referidas entregas é contribuir 

para a continuidade de produção de água em quantidade e qualidade nas Bacias do 

Descoberto e Paranoá, considerando que estas bacias contribuem para o 

abastecimento da maioria da população do Distrito Federal, garantindo segurança 

hídrica ao DF. No contexto das Boas Práticas, o foco do trabalho será na implantação 

de ações inovadoras como – Sistemas agroflorestais com Mecanização, Pesquisas 

piloto sobre água estruturada aplicada à Irrigação e Índices de sustentabilidade nas 

Bacias Hidrográficas.  

As boas práticas têm como foco contribuir com a melhoria na produção familiar, por 

meio do manejo e conservação dos recursos naturais, proporcionando o fortalecimento 

dos meios de vida dos agricultores e a conciliação da produção com promoção dos 

serviços ambientais. 

 

2. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

 

As atividades a serem desenvolvidas pelo especialista são relacionadas ao 

acompanhamento, levantamento e compilação de informações, apoio no 

desenvolvimento de termos de referências, validação de produtos, execução técnica e 

no desenvolvimento das ações previstas no projeto junto ao corpo técnico da SEMA.  

Espera-se, portanto, que o especialista tenha uma visão abrangente do projeto – tanto 

das ações previstas como as de contrapartida – e contribua para que as estratégias 

adotadas e em execução permitam o alcance dos objetivos previstos, além da 

identificação de conexões e maximização da potencialidade do projeto.   



O especialista comporá a equipe técnica do projeto na SEMA/DF, sob a supervisão 

direta da Coordenação executiva do projeto e mais diretamente sob a orientação da 

Subsecretaria de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos (SUGARS), responsáveis 

técnicos  pelas entregas objeto desse TR. Desenvolverá atividades que demandarão 

contato frequente e próximo com os parceiros e pontos focais das ações do projeto, 

além de acompanhamento das ações em campo. 

 

 

3. QUALIFICAÇÕES / HABILIDADES OU CONHECIMENTOS 

NECESSÁRIOS 

 
 

 

3.1. Formação Acadêmica 

 

● Profissional com ensino superior completo, devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação, em qualquer área de formação. 

● Especialização ou mestrado nas áreas de recursos hídricos, com ênfase nos 

instrumentos de planejamento e gestão ou elaboração/implementação de 

políticas públicas voltadas para recursos hídricos e conservação da   vegetação 

nativa.  

 

3.2. Experiência requerida: 
 

● Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência profissional na área de meio ambiente 

com foco em atividades de avaliação, formulação ou implementação de políticas 

públicas voltadas para recursos hídricos e conservação da vegetação nativa. 

● Experiência na gestão de projetos relacionados à temas ambientais;  

● Experiência em elaboração de Termos de Referência, planos de atividades, e 

análise de produtos de serviços contratados.  

 

3.3. Requisitos de Idiomas 

 

● Português. 

● Inglês instrumental (work knowledge). 

 

3.4. Habilidades 

 

● Domínio das ferramentas do pacote Office;  

● Boa capacidade de escrita; 

 

3.5. Habilidades e Experiência desejáveis 

 

● Experiência em pelo menos um projeto relacionado à soluções baseadas na 

natureza, recuperação de vegetação, sistemas agroflorestais 



● Experiência em elaboração de documentos de governo;  

● Experiência com gestão ou implementação de projetos multisetoriais; 

● Experiência com elaboração de termos de referência e avaliação de produtos; 

● Experiência na organização ou coordenação de workshops e reuniões técnicas; 

● Experiência em projetos de cooperação técnica internacional;  

● Demonstrar capacidade de compreensão analítica e comunicação escrita para 

elaboração de apresentações, documentos e relatórios técnicos. 

 

 

3.6.  Competências Corporativas 

 

● Orientação para resultados; 

● Conhecimento e capacidade para organização e registros de atividades;  

● Boa capacidade analítica. 

 

3.7. Competências Funcionais 

 

● Boas habilidades de comunicação, oral e escrita; 

● Qualidade das entregas;  

● Bom relacionamento interpessoal; 

● Abordagens consistentes de trabalho com energia, positividade e atitudes 

construtivas; 

● Demonstrar abertura para mudanças e habilidade para gerenciar 

complexidades; e 

● Demonstrar efetivo trabalho em equipe, habilidade em resolução de conflitos e 

capacidade para repassar conhecimentos. 

 

 

4. DURAÇÃO 

 

Prevê-se dedicação do especialista nas atividades do projeto em 40 horas semanais 

durante 12 meses, prorrogável por igual período. 

5. VIAGENS ENVOLVIDAS 
 

Os custos com missões / viagens a fim de cumprir os objetivos e resultados declarados 

neste Termo de Referência serão cobertos pelo Projeto. 

Em razão da pandemia da COVID-19, possíveis viagens e realização de eventos 

presenciais decorrentes do Projeto somente serão realizadas após o encerramento 

oficial de restrições quanto ao isolamento social. Alternativamente os eventos, consultas 

e reuniões poderão ser realizados virtualmente. 



 

6. TAREFAS E RESPONSABILIDADES 
 

 

 
Sob a orientação e supervisão da SEMA, as tarefas e responsabilidades do/a 
especialista incluirão: 
 
Coordenação e suporte: 

 

a) Subsidiar tecnicamente a Coordenação Executiva no acompanhamento do 

Projeto e em processos de tomadas de decisão relacionadas à execução das 

ações considerando possíveis conflitos de escolha – trade-offs em inglês, e 

transversalidades existentes e potenciais; 

b) Trabalhar em estreita colaboração com a SUGARS para na execução das metas 

vinculadas às temáticas de Boas práticas, pesquisas e inovação, bem como na 

Restauração de nascentes, APPs e áreas de recargas no âmbito do projeto; 

c) Realizar o levantamento, a sistematização e a avaliação de iniciativas que 

possam contribuir para potencializar as atividades do projeto relacionadas aos 

temas do projeto, contemplando a atuação governamental, do setor privado, 

academia e sociedade em geral; 

d) Elaborar análise e propor estratégias para aumentar a eficiente execução do 

projeto e reduzir as ameaças; 

e) Elaborar em conjunto com a equipe técnica da SEMA e parceiros, termos de 

referência para a contratação de serviços e consultorias necessários à execução 

do projeto; 

f) Participar de diálogos técnicos sob demanda e apresentar memória dos 

encaminhamentos; 

 

Comunicação: 

 

g) Formular mapas temáticos, fluxogramas, gráficos, infográficos, quadros-síntese, 

tabelas, entre outros materiais, em apoio a apresentação de resultados; 

h) Apoiar o desenvolvimento de estratégia para conscientização e educação da 

sociedade a respeito das questões conceituais e metodológicas relacionadas aos 

documentos e resultados finais gerados pelo projeto na temática de meio 

ambiente; 

i) Revisar os produtos finais do projeto na área de sua competência técnica, 

participando, quando necessário, da gestão de diagramação e impressão de 

publicações; 

j) Redigir correspondências sempre que necessário; e 

k) Documentar as lições aprendidas e as melhores práticas e promover a gestão do 

conhecimento para garantir o acesso às melhores experiências e facilitar o 

aprendizado organizacional. 

 

Reuniões do projeto e viagens 
 



l) Participar de reuniões periódicas com a Coordenação Executiva do projeto na 

SEMA, e com as demais equipes envolvidas no projeto; 

m) Organizar e participar de workshops e da elaboração dos relatórios das reuniões 

e workshops dos quais participar; 

n) Manter contatos com instituições nacionais e internacionais e, inclusive, participar 

de encontros, seminários, workshops e outros eventos, quando solicitado. 

 

Monitoramento e apoio técnico geral 
 

o) Contribuir para atividades de monitoramento e avaliação na sua área de 

atuação; 

p) Colaborar na construção de relatórios de progresso para o doador (PIR e HYR) 

e planos de trabalho, bem como realizar as revisões necessárias na sua área 

de atuação no Projeto, contemplando os conteúdos desenvolvidos, descrição 

de metodologias, de atividades realizadas e avaliação de resultados; 

q) Contribuir na elaboração e implementação do Plano de Monitoramento do 

projeto; 

r) Elaborar documentos técnicos, compatibilizar conteúdo, resultados, análises e 

proposições entre os estudos na temática de sua atuação.  

s) Apoiar demais demandas e necessidades do projeto em decorrência de novas 

informações que se fizerem disponíveis ao longo de sua execução, em pactuação 

com a coordenação executiva do Projeto. 

 

 

 

8. LOCAL DE TRABALHO 
 

 

A vaga é na Secretaria de Estado do Meio ambiente do Distrito Federal, em Brasília. 

 

Considerações 

• Nacionalidade brasileira ou estar legalmente autorizado a trabalhar no Brasil; 

 

9. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
Os interessados deverão apresentar: 

 

a) Currículo Vitae contendo histórico profissional que descreva experiências anteriores, 

formação acadêmica e especializações; 

b) Carta de interesse contendo breve texto introdutório. 

c) Carta de recomendação de alguma entidade para a qual já tenha trabalhado. 

 

O processo será conduzido pela Coordenação Executiva do projeto na SEMA/DF e 

constará de análise do material apresentado no ato de inscrição e entrevista. 



 

 

 

 

 

 

 


