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Termo de referência para contratação de Consultor em Blue Carbon 
 
Quem somos, o que oferecemos e o que buscamos 
 
A Biofílica Investimentos Ambientais S.A, fundada em 2008 e com sede em São Paulo, é uma 
empresa brasileira focada na conservação de florestas nativas a partir da comercialização de 
serviços ambientais. Contribuímos para a criação e o desenvolvimento de um mercado 
sólido e confiável de créditos de carbono florestais e nos tornamos referência nacional do 
mercado de compensação de reserva legal, com soluções em todas as modalidades, 
estados e biomas. 
 
Oferecemos um ambiente e relações de trabalho flexíveis, e oportunidade de trabalhar em 
uma empresa de impacto socioambiental que participa e fomenta o desenvolvimento da 
economia de baixo carbono no Brasil. 
 
Buscamos profissionais com disposição de aprendizado contínuo nos temas de mercados 
de carbono, conservação e restauração florestal, mudanças climáticas e sustentabilidade. 
Além disso, faz parte da nossa cultura formar profissionais motivados com oportunidades de 
crescimento profissional e carreira dentro da empresa.  
 
Para mais informações, visite nosso site.  
 
Consultor em Blue Carbon 

 
A Biofílica Investimentos Ambientais S.A. contrata profissional para atuar como consultor 
para apoiar o desenvolvimento de Projetos de Carbono em Blue Carbon. O profissional 
deverá atuar juntamente com o time Operacional da Biofílica visando desenvolver 
inteligência técnica na temática e prospectar áreas para desenvolvimento de projetos de 
Conservação e Restauração em ecossistemas costeiros.  

 
Escopo de trabalho 

o Dar suporte à equipe Operacional para desenvolvimento de inteligência técnica na 
temática. 

o Estruturação de base de dados sobre iniciativas já existentes. 
o Definição de metodologias de certificação e regiões adequadas para implementação 

deste tipo de projeto no Brasil.  
o Definir processos de monitoramento de redução e/ou remoção de emissões de GEE. 
o Prospectar parcerias para elaboração e implementação de projetos. 
o Desenhar modelo de negócio ideal e elaborar propostas técnicas. 
o Dar suporte à contratação de especialistas para geração de diagnósticos 

socioeconômicos e ambientais e modelagens ambientais para definição de linha de 
base. 

https://www.biofilica.com.br/
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o Coordenar o processo de implementação do primeiro projeto, garantindo que os 
processos e atividades necessárias ocorram em conformidade com as determinações 
da metodologia de certificação. 

o Elaboração do Documento de Descrição do Projeto – PDD (Project Design Description), 
seguindo os princípios e critérios da certificação Verra. 

o Conduzir, com o apoio de profissionais em campo, o processo de monitoramento das 
atividades de conservação e restauração. 

o Coleta e organização de dados juntamente com parceiros e especialistas contratados 
pelo projeto. 

o Manter bom relacionamento com os parceiros e demais partes interessadas por meio 
de comunicação contínua, alinhamentos e viagens técnicas. 

o Produzir de relatórios técnicos e executivos visando reportar as atividades e evolução 
do trabalho ao gestor da área e demais executivos da Biofílica; 

o Condução, com o apoio da equipe da Biofílica, dos processos de auditoria dos projetos; 
o Dar suporte para a área comercial; 
o Dar suporte para a área de comunicação. 

Habilidades necessárias e perfil 

 
Necessários: 

o Formação superior completa compatível com a área de Oceanografia, Biologia, 
Geografia, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica;  

o Disponibilidade para viagens; 
o Facilidade com relacionamento e comunicação; 
o Disposição para aprendizado contínuo e dedicação integral; 
o Especialização em ciências do solo, com foco em Carbono Orgânico do Solo; 
o Proficiência em inglês. 

Diferenciais: 

o Especialização em conservação e restauração de ecossistemas costeiros; 
o Experiência com projetos envolvendo conservação de ecossistemas costeiros, 

mensuração de fluxo de carbono em áreas úmidas (wetlands) e restauração de áreas 
degradadas; 

o Conhecimento área de mercados ambientais, Pagamentos por Serviços Ambientais e 
mudanças climáticas; 

Remuneração e modelo de trabalho 

o Dedicação integral: 40h semanais. 
o Período de contratação: 12 meses com possibilidade de renovação. 
o Remuneração a combinar de acordo com a experiência do candidato. 

https://verra.org/


 

+55 11 3073.0430 
Rua Vieira de Moraes, 420 – Cj. 43/44 – 9304603-002 - Campo Belo – São Paulo – SP – Brasil 

www.biofílica.com.br 

o Teletrabalho (“anywhere office”) - disponibilidade para eventuais reuniões e encontros 
no escritório da Biofílica em São Paulo.  

o Vale alimentação incluso. 

Processo seletivo 

O processo seletivo: 

1) Análise de Currículo e Carta de Interesse – envio até 31 de maio, 20211. 

2) Entrevista com os candidatos selecionados com o gestor da área (remotamente); 

Previsão de início das atividades: junho, 2021. 

Interessados que se encaixem nas descrições deste Termo de Referência devem 

encaminhar os documentos listados abaixo para operacional.redd@biofilica.com.br até 31 de 

maio com o assunto de e-mail “Consultor em Blue Carbon 2021” 

o Currículo atualizado = informar período e ano de conclusão da graduação. 
o Carta de Interesse: esta carta tem como objetivo permitir que o gestor possa conhecer 

melhor o perfil do candidato. Portanto, aborde e descreva suas características 
pessoais, profissionais e motivações que demonstrem sua capacidade de exercer o 
presente escopo de trabalho – máximo de 1 (uma) página. 

Contato 

Em caso de dúvidas e maiores informações escrever para operacional.redd@biofilica.com.br  

 

 

 
 
 
 

 

 
1 Currículos enviados após esta data ou sem a Carta de Interesse não serão aceitos. 
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