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Coordenador de Compras 

PROJETO ASL  

 

A Conservação Internacional está recrutando profissional para atuar como COORDENADOR DE 
COMPRAS em seu escritório de Brasília/DF. 
 
Informações gerais: 

A Conservação Internacional (CI) é uma organização privada, sem fins lucrativos, de caráter 
técnico-científico. Fundada em 1987, em poucos anos a CI cresceu e se tornou uma das maiores 
e mais respeitadas organizações de conservação do mundo, com presença em mais de 30 países 
distribuídos por quatro continentes. Nossa missão é promover o bem-estar humano, 
fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada 
em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo. 

O Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia é um projeto financiado pelo GEF (Global 
Environment Facility) e está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente 
para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. O Banco Mundial é a agência 
implementadora do programa, apresentando como diretriz principal a visão integrada do bioma 
Amazônico, de modo a promover sua conectividade entre os três países integrantes. No Brasil, 
o Ministério do Meio Ambiente, por meio de sua Secretaria de Biodiversidade (SBio/MMA), é a 
instituição coordenadora do projeto sendo responsável pela supervisão, coordenação 
institutional e monitoramento da sua implementação.  

O Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia está alinhado com os objetivos estratégicos do 
GEF de melhorar a sustentabilidade dos sistemas de Áreas Protegidas, reduzir as ameaças à 
biodiversidade, recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono, desenvolver boas 
práticas de manejo florestal e fortalecer políticas e planos voltados à conservação e 
recuperação. 

A fim de apoiar a implementação eficaz e eficiente do projeto, a Conservação Internacional está 
recrutando um Coordenador de Compras para trabalhar com a equipe do projeto e a equipe de 
Operações da CI, com sede no Rio de Janeiro. A posição será baseada em Brasília e o candidato 
(a) selecionado (a) trabalhará exclusivamente para o Projeto Paisagens Sustentáveis na 
Amazônia. 

 

São responsabilidades da posição: 

Respondendo ao Gerente de Compras e Aquisições, a posição envolve: 

- Verificar todas as solicitações de aquisições em conformidade com as diretrizes do 
Banco Mundial;  

- Dar suporte à equipe técnica da CI Brasil, das Unidades Operativas do projeto (Estados 
do Amazonas, Rondônia, Pará e Acre, ICMBio e SFB) e da Unidade de Coordenação do 
Projeto do MMA (UCP/MMA) no que tange aos trâmites e procedimentos de Aquisições; 
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- Criar interlocução com a equipe técnica das Unidades Operativas do projeto (Estados do 
Amazonas, Rondônia, Pará e Acre, ICMBio e SFB) e da Unidade de Coordenação do 
Projeto do MMA (UCP/MMA) e com fornecedores para o atingimento das necessidades 
de aquisições do projeto; 

- Inserir no Sistema de Aquisições da Organização todas as etapas e documentos do 
processo de Aquisição; 

- Dar suporte ao gerente de compras e aquisições em relação aos procedimentos de 
aquisições, tais como pendências e aquisições não executadas no prazo previsto no 
plano orçamentário anual. 

 

Atribuições do cargo definidas no documento do projeto: 
 
Além das responsabilidades elencadas, o Coordenador de Compras fará parte da Coordenação 
de Compras e Aquisições do projeto conforme definido no Manual Operacional do Projeto 
(MOP).   
 
São atribuições dessa coordenação: 

- Elaborar o Plano de Aquisições e Contratações; 

- Submeter à aprovação do Banco Mundial o Plano de Aquisição e Contratação; 

- Monitorar a execução do Plano de Aquisições e Contratações; 

- Auxiliar, juntamente com a equipe técnica, a elaboração dos termos de referência (TdRs) 
para contratações; 

- Realizar a análise das propostas de contratação em conjunto com a equipe técnica do 
projeto; e 

- Elaborar as solicitações de contratações; 

- Operar o sistema do BM para procedimentos de aquisições; 

 

Perfil Exigido: 

- Graduação em Administração, Economia e afins;  
- Experiência em gestão financeira; 
- Experiência em gestão de compras e aquisições; 
- Experiência com Sistema de Aquisição; 
- Inglês Intermediário (oral, escrita e leitura). 
 

Desejável:  
 

- Experiência nas diretrizes de Aquisições do Banco Mundial com Recursos oriundos de 
doadores como GEF. 

 

A organização oferece: 

− Salário compatível com o cargo e funções; 
− Plano de saúde subsidiado para o candidato e seus familiares; 
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− Plano de Previdência Privada subsidiado;  
− Vale alimentação/refeição; 
− Auxílio Creche; 
− Seguro de vida. 
− Ótimo ambiente de trabalho. 
 

Local de Trabalho: Escritório da Conservação Internacional em Brasília/DF 

Enviar currículo e carta de intenções com pretensão salarial para o e-mail rh@conservation.org 
até 18 de fevereiro de 2019. No campo assunto informar Coordenador de Compras - ASL. 

OBS: Não serão analisados currículos encaminhados sem pretensão salarial ou recebidos após 
a data limite acima.  Processo seletivo: pré-seleção via análise de currículo e seleção final por 
entrevista. 

 


