
 

 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO 

Consultor(a) em Segurança Hídrica  
 

Selecionar candidat@s para Consultoria na Agenda de Segurança hídrica 
 

Objetivos específicos 
 

• Propor e coordenar em sintonia com a Coordenação Executiva do IDS a implementação do 
Sistema de Alerta de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo; 

• Desenvolver HUB Digital para divulgação dos alertas e dados; 
• Elaborar boletins e análises a partir dos relatórios de monitoramento elaborados no âmbito 

do projeto; 
• Coordenar as ações para realização de evento em São Paulo com atores da sociedade civil, 

poder público, empresas locais, imprensa e pesquisadores no tema; 
• Acompanhar o Ciclo de Revisão Tarifária da Sabesp junto a Arsesp com foco nas 

recomendações do IDS para a Tarifa de Água e Esgoto de SP 
(https://segurancahidrica.idsbrasil.org/modelos-de-cobranca/); 

• Participar de articulações e redes da sociedade civil em prol da Água e do Saneamento, 
incluindo a Comissão de Segurança Hídria da Prefeitura de São Paulo; 

• Apoiar a produção de conteúdos, notícias, campanhas e iniciativas do IDS para promover 
agendas prioritárias para a Segurança Hídrica; 

• Elaborar relatórios mensais das atividades para prestação de contas e avaliação dos 
resultados; 

• Colaborar com o desenho do projeto Governança e transparência para Segurança Hídrica e 
Adaptação Climática nos municípios. 
 

Requisitos Mínimos 
 

• Perfil proativo, diplomático e agregador; 
• Aderir ao Protocolo de Representação Institucional e Código de Conduta do IDS; 
• Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência profissional na área de Gestão Ambiental, com 

ênfase em saneamento e recursos hídricos;  
• Experiência mínima de 3 (três) anos em gestão pública na área socioambiental e/ou 

experiência mínima de 3 (três) anos em organizações da sociedade civil atuantes em 
âmbito nacional, estadual ou municipal; 

• Publicação e/ou participação em publicações e artigos sobre gestão ambiental, 
segurança hídrica, inovação, entre outros temas relacionados; 

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

 

Características Desejáveis 
 

• Formação em Gestão Publica, Relações Internacionais ou Direito com 
mestrado/doutorado em  Gestão Ambiental; 

• Referências pessoais de ao menos um associado do IDS; 
• Experiência com articulação em processos e redes de diálogo multi- stakeholder; 
• Habilidades em comunicação e desenvolvimento e coordenação de  campanhas e 

diálogo com meios de comunicação; 
 



 

 
 
Valor e tempo de contrato: 4 meses, prorrogável. Valor negociável.  

  Residência em São Paulo (SP) 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 5 de fevereiro às 23h59, 

para o email ids@idsbrasil.org, com o assunto “Edital – Consultor em 
Segurança Hídrica”. 

 
Todas as propostas serão apreciadas por um Comitê de Avaliação do IDS. 
Entrevistas: 6 e 7 de fevereiro 
Comunicado da seleção: 8 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. 
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