Termo de Referência 04/2022
Assistente de equipe para Área de Proteção Ambiental de GuapiMirim/Estação Ecológica da Guanabara

Contexto
Criado no ano de 2006, no Rio de Janeiro, o Instituto Onda Azul é uma Organização da
Sociedade Civil brasileira, sem fins lucrativos, que desempenha importante papel na área
ambiental, se dedicando à defesa da biodiversidade e à promoção do desenvolvimento
sustentável. Dentre os principais temas relacionados à atuação do Onda Azul, se destacam:
às ações e projetos que objetivam a preservação dos oceanos, rios e mananciais, a
recuperação de áreas florestais, a educação ambiental, e o desenvolvimento e
implementação de estratégias para influenciar as políticas públicas voltadas para o tema das
mudanças climáticas e os recursos hídricos.
O projeto GUANAMANGUE tem como objetivo desenvolver estudos e estratégias de
fortalecimento das UCs APA de Guapi-Mirim, Estação Ecológica da Guanabara e o Parque
Natural Municipal Barão de Mauá, considerando as vulnerabilidades e os riscos decorrentes
das mudanças climáticas para as comunidades tradicionais e o ambiente natural.
O Instituto Onda Azul busca contratar 01 assistente para a equipe da APA de Guapi
Mirim/ESEC da Guanabara nas atividades do projeto GUANAMANGUE a serem
desenvolvidas na área dessas duas Unidades de Conservação Federais
Escopo do trabalho, deveres e responsabilidades
• Auxiliar no desenvolvimento do Projeto Guanamangue, na linha sobre turismo de base
comunitária, apoiando no planejamento das ações para implementação e continuidade do
monitoramento da visitação;
• Apoiar a equipe do projeto na linha de turismo de base comunitária interlocução junto aos
membros da Rede Nós da Guanabara, os parceiros e colaboradores do projeto;
• Incluir, envolver e selecionar, segundo a orientação da coordenação, as iniciativas de
turismo de base comunitária da Rede Nós da Guanabara para a realização do
monitoramento da visitação na APA Guapi-Mirim e ESEC da Guanabara;

• Mobilizar e articular com as iniciativas de turismo de base comunitária da Rede Nós da
Guanabara selecionadas, de forma contínua, em todas as etapas do processo de
monitoramento da visitação.
• Realizar e organizar a coleta de dados junto aos membros da Rede Nós da Guanabara, e
transferir as informações para a equipe técnica, de forma contínua e articulada;
• Participar do compartilhamento de aprendizados, auxiliando na adaptação de estratégias
e abordagens e no aprimoramento de protocolos e ações de monitoramento da visitação,
facilitando o diálogo com os membros da Rede Nós da Guanabara;
• Auxiliar na realização dos registros das reuniões virtuais e presenciais;
• Elaborar relatórios mensais de atuação individual;
• Auxiliar na elaboração dos relatórios das atividades do projeto na linha de turismo de
base comunitária;
• Organizar a logística para a realização de reuniões virtuais ou presenciais;
• Apoiar no controle e arquivamento dos documentos e registros institucionais do projeto,
de forma padronizada, em modo virtual e físico;
Atribuição de entregas
Espera-se os seguintes resultados alcançados na implementação do projeto:
● Manutenção do engajamento das iniciativas de turismo de base comunitária no
monitoramento da visitação;
● Protocolos de monitoramento da visitação selecionados, testados e
implementados;
● Dados sobre o monitoramento da visitação coletados e analisados;
● Documentos e registros do projeto controlados e arquivados adequadamente;
● Subsídios para elaboração de relatórios;
● Subsídios para apoiar a tomada de decisão da Rede Nós da Guanabara, I e demais
parceiros do projeto no que se refere à visitação;
Entradas
• O Instituto Ondazul fornecerá os materiais necessários para o desempenho da atividade,
tais como computador, deslocamento e diária para a realização de reuniões e oficinas
presenciais.
Avaliação do desempenho

O desempenho será avaliado considerando os seguintes critérios: pontualidade,
responsabilidade, iniciativa, comunicação, precisão e qualidade dos produtos entregues. A
avaliação será realizada pela equipe responsável pela linha Turismo de base Comunitária
do projeto Guanamangue.
Disposições financeiras
O pagamento será desembolsado mensalmente após a verificação dos relatórios mensais
de atividades feita pela coordenação do projeto Guanamangue, na linha de Turismo de
Base Comunitária.
Valores fundamentais
• Respeito à socio biodiversidade
• Integridade
• Profissionalismo
• Competências
• Competências essenciais
• Ética
Competências essenciais
• Responsabilidade
• Solução criativa de problemas
• Comunicação eficaz
• Colaboração
• Compartilhamento
• Envolvimento das partes interessadas
• Capacidade de diálogo e mobilização.
Habilidades e experiências necessárias
Ensino médio completo. Capacidade de ler, redigir e entender textos. Capacidade de
realizar operações matemáticas simples.
Experiência
Em organização de reuniões e eventos;
Em ferramentas de comunicação via web (whatsapp, meet, outros)
Idioma e outras habilidades
Possuir boa capacidade de escrita e leitura em Português;
Ter familiaridade com whatsapp.
Requisitos desejáveis

Conhecimento em formulários do google.
Forma de contratação
Pessoa Jurídica
Duração do contrato
08 meses
Inscrição
Currículos deverão ser enviados para guanamangue@ondazul.org
Período de seleção
20/06/2022 à 06/07/2022

