
 
 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO 
 

Consultor Sênior em Políticas Públicas e Direito Socioambiental 
  
Objetivo Geral 
  
Selecionar candidat@s para Consultoria de Analista Sênior de Políticas Públicas e Direito Socioambiental 
  
Objetivos específicos 
  

• Propor e coordenar em sintonia com o Conselho Diretor do IDS a implementação de estratégia 
de advocacy e incidência junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário federal; 

• Identificar oportunidades e criar estratégias de sensibilização, engajamento e ação por parte 
de atores públicos e privados para políticas relacionadas à governança territorial, climática e 
socioambiental no Brasil; 

• Construir articulações junto a lideranças políticas, privadas e sociais de diferentes campos para 
fomentar políticas de transição para carbono zero e desenvolvimento sustentável; 

• Coordenar a organização de encontros e eventos com múltiplos stakeholders públicos e 
privados; 

• Apoiar na orientação e formulação de conteúdos relacionados à comunicação do projeto; 
• Produzir análises técnicas e jurídicas rápidas sobre as políticas e a regulação de mudança do 

clima, meio ambiente e controle dos desmatamentos; 
• Coordenar a elaboração de relatório de recomendações de políticas públicas; 
• Apoiar a elaboração de narrativas e a produção de conteúdo diverso para o IDS. 

  
Requisitos Mínimos 
  

• Mínimo de 10 (dez) anos de experiência profissional na área de Direito e Política pública 
socioambiental, com ênfase em Gestão Territorial, Legislação Florestal, Mudança do clima/uso 
do solo e biodiversidade e conservação ambiental; 

• Formação em Direito com, no mínimo, 10 anos de formação e mestrado/doutorado em 
Ciências, Direito, Gestão e/ou Política Ambiental; 

• Experiência mínima de cinco anos em gestão pública na área socioambiental em cargos de 
responsabilidade e coordenação nos níveis federal e/ou estadual; 

• Experiência mínima de 10 anos em coordenação de política, advocacy e direito socioambiental 
em organizações da sociedade civil atuantes em âmbito nacional; 

• Experiência mínima de 10 anos com proposição e desenvolvimento de estratégias e ações 
judiciais em defesa do meio ambiente; 

• Experiência com articulação e liderança política em processos e redes de diálogo multi-
stakeholder;  

• Publicação e/ou coordenação de publicações e artigos relevantes sobre gestão, política e 
legislação socioambiental, em revistas especializadas, e/ou na mídia em geral;  

• Habilidades em comunicação em redes sociais e desenvolvimento e coordenação de 
campanhas e diálogo com meios de comunicação; 

• Excelente capacidade de comunicação oral e escrita em Português; 
• Disposição e habilidade para a interlocução junto a atores de visões políticas diversas; 
• Experiência em coordenação de equipe multidisciplinar;  
• Flexibilidade e disposição para um trabalho dinâmico e multitarefa; 



 
 

• Local de trabalho, Brasília-DF ou São Paulo e disponibilidade plena para viagens nacionais e 
internacionais. 

• Perfil proativo, diplomático e agregador. 
  
  
Características Desejáveis 
  

• Publicações científicas relativas a Direito, Política, meio ambiente e/ou mudança do clima;  
• Capacidade de comunicação, escrita e oral, em Inglês;  
• Referências pessoais de fundadores ou associados do IDS; e 
• Experiência comprovada em captação de recursos para projetos socioambientais no terceiro 

setor. 
 
Valor e tempo de contrato: 24 meses, prorrogável. Valor negociável. Recomenda-se que o interessado 
apresente proposta comercial. 
  
Interessados(as) devem enviar currículo completo até 30 de julho às 23h59, para o email 
ids@idsbrasil.org, com o assunto “Edital – Consultor Sênior em Políticas Públicas e Direito 
Socioambiental”. 

 
Todas as propostas serão apreciadas por um Comitê de Avaliação do IDS. 

 
Sobre o IDS 
  
O Instituto Democracia e Sustentabilidade é um think tank fundado em 2009 por um grupo de lideranças 
políticas, empresariais, acadêmicas e sociais, constituído como uma organização da sociedade civil, plural e 
apartidária. 
Sua criação emerge do entendimento de que democracia e sustentabilidade são valores indissociáveis: o 
desenvolvimento sustentável só será articulado e alcançado pelo fortalecimento da democracia. Ao mesmo 
tempo, os valores da sustentabilidade alimentam e fortalecem o processo democrático. 
Dessa forma, o propósito da organização é estimular reflexões e propor ações que tenham como foco a 
convergência entre a democracia e a sustentabilidade. 
 
www.idsbrasil.org  
 


