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Instituto Arapyaú abre processo seletivo para 

Analista de Projetos SR - Programa de Mudanças Climáticas 

 

I. Sobre o Instituto Arapyaú 

O Instituto Arapyaú nasceu em 2008 inspirado pela crença de que a filantropia pode 

ser uma força para o bem-estar social, ambiental e econômico. Acreditamos na 

colaboração como única forma de enfrentar os complexos desafios contemporâneos. 

Valorizamos o diálogo e buscamos conectar diferentes iniciativas e setores – social, 

privado, público e academia – para a construção coletiva de soluções inovadoras. 

Dentro da filantropia, nosso campo de atuação é o do investimento social privado. 

Identificamos oportunidades e direcionamos, de forma voluntária, recursos financeiros 

e estratégicos para organizações, redes e projetos que trabalham pelo 

desenvolvimento sustentável. Valorizamos o compromisso com o longo prazo e a 

mensuração de resultados. Buscamos fortalecer iniciativas coletivas e com grande 

potencial de impacto na transformação da sociedade.  

Fazemos parte da Maraé, um grupo formado por empresas, organizações sem fins 

lucrativos e de investimento de impacto que têm como essência o compromisso com 

a sustentabilidade em todas as suas dimensões. 

 

II. Sobre o Programa de Mudanças Climáticas 

O Programa de Mudanças Climáticas visa contribuir para construir uma sociedade 

que concilia o desenvolvimento socioeconômico à conservação ambiental e reduz as 

suas emissões relativas ao uso da terra, em especial na Amazônia Legal. Para isso, 

trabalhamos fomentando ações de advocacy e criação de redes para mobilizar a 

sociedade e influenciar a criação de políticas públicas e fortalecendo iniciativas que 

contribuam para as agendas de economia florestal e bioeconomia e de comando e 

controle.   

  

III. Sobre a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia 

A Concertação pela Amazônia é uma rede de pessoas, entidades e empresas 

formada para buscar soluções para a conservação e o desenvolvimento sustentável 

da região. A sua importância reside na força, capacidade de articulação e potencial 

da rede e de seus participantes, que se encontram em busca de convergências entre 

suas diferentes visões. 

Hoje, a rede reúne mais de 200 lideranças que buscam criar um espaço de troca e 

diálogo democrático onde as diversas iniciativas em defesa da Amazônia se 
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encontrem, dialoguem, aumentem o impacto de suas ações e gerem novas iniciativas 

em prol da floresta e das populações que vivem na região. 

O seu papel é ampliar e institucionalizar no Brasil um debate plural e democrático 

voltado para o desenvolvimento sustentável e de longo prazo da Amazônia. É também 

ampliar vozes, garantir diversidade e ter um ambiente seguro, no qual iniciativas para 

a Amazônia se encontrem para promover sinergia e aumentar seus impactos. 

 

IV. Escopo do trabalho e perfil do(a) analista 

Escopo do trabalho: 

• Realizar a governança e gestão dos grupos de trabalho da iniciativa Uma 

Concertação pela Amazônia:  

o Coordenação geral dos grupos de trabalho: visão geral, identificação 

de sinergias e transversalidades, organização do conteúdo, 

monitoramento do plano de ação, atenção à participação dos diversos 

setores e ao alinhamento dos debates com as agendas prioritárias da 

Concertação;  

o Coordenação das reuniões dos grupos (proposição de agenda, 

preparação, condução, encaminhamentos e revisão das atas) e follow-

up das atividades; 

o Ponto focal para os grupos de trabalho; 

o Ponto focal para as demandas dos membros e potenciais membros da 

rede;  

o Ponto focal para cuidados de relacionamento;  

o Ponto focal para estabelecer canais de comunicação entre a rede. 

• Dar continuidade ao desenvolvimento da estratégia de advocacy e 

fortalecimento de rede do Instituto Arapyaú, por meio da articulação entre os 

parceiros e integrantes da rede; 

o Coordenação de reuniões bilaterais entre os parceiros, garantindo a 

troca entre eles e a entrega dos produtos de acordo com o formato 

estabelecido; 

o Apresentação da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia para 

potenciais parceiros e convite para as plenárias mensais; 

o Representação do Instituto Arapyaú em reuniões e eventos que 

contemplem as agendas prioritárias dos grupos de trabalho e da 

Concertação; 
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• Realizar atividades de supervisão e manutenção da comunicação entre os 

membros da rede; 

o Supervisão/revisão de apresentações em power point para reuniões, 

plenárias e eventos previstos ou sob demanda dos representantes da 

Concertação; 

o Apoio e revisão das atas das reuniões e plenárias mensais da 

Concertação e compartilhamento com a rede; 

 

Perfil do(a) analista: 

• Experiência em governança multistakeholder, relações públicas, advocacy, 

comunicação e gestão de rede; 

• Experiência na agenda de desenvolvimento sustentável, bioeconomia e 

planejamento territorial; 

• Conhecimento de inglês; 

• Preferência para candidatos da Amazônia; 

• Alta capacidade de comunicação e articulação. 

 

V. Benefícios 

• Assistência médica Bradesco saúde 

• Vale Refeição/Alimentação 

• Seguro de vida 

 

VI. Inscrição para a vaga 

Os interessados deverão enviar currículo e carta de intenção para 

rafaela.bergamo@arapyau.org.br até o dia 14/12/2020. 
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