
 

 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO 

Consultor(a) em Advocacy e Política Socioambiental  
 

Selecionar candidat@s para Consultoria de Advocacy e Política Socioambiental 
 

Objetivos específicos 
 

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

• Liderar a realização da Virada Parlamentar pelo Clima e o Desenvolvimento Sustentável em 
colaboração com parceiros da Rede de Advocacy Colaborativo e outras coalizões e redes; 

• Promover e formular propostas para o diálogo com parlamentares e o governo federal nos 
temas de Clima, Reforma Tributária, Economia Verde, Gestão Urbana, Ambiental e cooperação 
para a agenda do Desenvolvimento Sustentável; 

• Mapear e analisar o avanço de projetos de lei e atos normativos e programáticos a nível federal, 
em matérias de interesse do IDS; 

• Desenvolver atividades, eventos e positioning papers sobre temas prioritários para o IDS; 
• Realizar pesquisa e produção de artigos, relatórios e boletins relativos ao monitoramento de 

políticas públicas, da atividade executiva, legislativa e judiciária 
• Mobilizar a participação de diversos setores da sociedade civil, públicos e privados, para a 

convergência dos valores da Democracia e da Sustentailidade; 
• Coordenar as ações de atualização e aprimoramento do painel Farol Verde e o painel 

Parlamento Socicioambiental; 
• Conduzir campanhas de cyber-advocacy e divugar informações e dados sobre a atividade do 

Congresso Nacional relativa a agenda de Clima e Sustentabilidade. 

 
Requisitos Mínimos 

 

• Perfil proativo, diplomático e agregador; 
• Aderir ao Protocolo de Representação Institucional e Código de Conduta do IDS; 
• Preencher formulário de Due Delligence; 
• Mínimo de 8 (oito) 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; 

• Experiência mínima de 5 (cinco) anos em gestão pública na área socioambiental em 
cargos de  responsabilidade e coordenação nos níveis federal, estadual ou municipal e/ou 
Experiência mínima de 5 (cinco) anos em funções de coordenação em organizações da 
sociedade civil atuantes em âmbito nacional; 

• 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 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; 
• Flexibilidade para viajar com frequência.



 

 

 

Características Desejáveis 
 

• Formação em Direito ou Gestão Publica com mestrado/doutorado em  Ciências 
Políticas, Direito, Gestão e/ou Política Ambiental; 

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

setor; 
 

Valor e tempo de contrato: 12 meses, prorrogável. Valor negociável.  

  Residência em Brasília-DF ou São Paulo e disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.  
 

Interessados(as) devem enviar currículo completo, proposta de valor mensal para 

consultoria (pessoa jurídica) e duas referências até 29 de janeiro às 23h59, 

para o email ids@idsbrasil.org, com o assunto “Edital – Consultor em Advocacy 
e Política Socioambiental”. 

Recomenda-se que o interessado  apresente proposta comercial. 

 
Todas as propostas serão apreciadas por um Comitê de Avaliação do IDS. 
Entrevistas: 30 e 31 de janeiro 
Comunicado da seleção: 1 de fevereiro  

 

 
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 

mailto:ids@idsbrasil.org
http://www.idsbrasil.org/

