Termo de referência para contratação de Analista de Projetos de Carbono
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.
Analista de Projetos de Carbono
A Biofílica Investimentos Ambientais S.A. contrata profissional para a função de Analista de
Projetos. O profissional deverá desempenhar atividades de análise, desenvolvimento e
monitoramento de projetos voltados para a conservação e restauração florestal, com foco
na geração de créditos de carbono.
Escopo de trabalho
o
o
o
o
o
o
o

Relacionamento e comunicação contínua com parceiros e fornecedores;
Produção de relatórios técnicos e reporte de atividades;
Avaliação técnica de relatórios e produtos entregues por terceiros;
Acompanhamento da implementação de atividades realizadas em campo e suporte
técnico nos processos de auditoria dos projetos;
Leituras e participação em discussões internas para capacitação e desenvolvimento
técnico da equipe;
Suporte técnico para a área comercial;
Suporte técnico para a área de comunicação.
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Habilidades necessárias e perfil
Necessários:
o
o
o
o
o
o
o

Formação superior completa compatível com a área de Engenharia Florestal,
Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental ou Geografia;
Experiência em projetos na área de conservação e restauração florestal;
Disponibilidade para viagens;
Facilidade com relacionamento e comunicação;
Disposição para aprendizado contínuo e dedicação integral;
Conhecimento em Sistemas de Informação Geográfica;
Proficiência em inglês.

Diferenciais:
o

o
o

Experiência com projetos envolvendo Manejo Florestal Madeireiro, Sistemas
Agroflorestais, Agricultura de Baixo Carbono, Extrativismo de Produtos Não
Madeireiros, Educação Ambiental, ou similares;
Conhecimento área de mercados ambientais, Pagamentos por Serviços Ambientais e
mudanças climáticas;
Vivência na Amazônia.

Remuneração e modelo de trabalho
o
o
o
o

Modelo de contratação CLT (Dedicação: 40h semanais).
Salário compatível com o mercado + remuneração variável baseada no atingimento
das metas anuais.
Teletrabalho (“anywhere office”) - disponibilidade para eventuais reuniões e encontros
no escritório da Biofílica em São Paulo.
Plano de saúde e vale alimentação.

Processo seletivo
O processo seletivo é composto de quatro etapas:
1) Análise de Currículo e Carta de Interesse – envio até 31 de dezembro, 20201.
2) Desafio Analítico – de 8 a 15 de janeiro, 2021.
3) Entrevista com os candidatos selecionados com o Gerente da área (remotamente);
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4) Entrevista final com o CEO e Gerente (remotamente – com possibilidade de ser
presencial a depender das agendas dos candidatos e dos gestores).
Previsão de início das atividades: fevereiro, 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
dezembro com o assunto de e-mail “Analista de Projetos 2021”
o
o

Currículo atualizado = informar período e ano de conclusão da graduação.
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
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