
 

 

 

 

CHAMADA DE CONTRATAÇÃO PARA VAGA DE ESTÁGIO NA ÁREA DE CIÊNCIAS 
NATURAIS, SUB-ÁREA TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE E CONSERVAÇÃO 

BIOLÓGICA. 

A Freeland Brasil vem divulgar na data de hoje, 18 de Novembro de 2021, o presente edital para 
seleção e contratação de estudante para uma vaga de estágio na área das Ciências Naturais com 
foco em combate ao tráfico de fauna silvestre e conservação biológica.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Vagas disponíveis: 1  
 
Requisitos à candidatura: 
 
Possuir idade a partir de 18 (dezoito) anos completos 
 
Estudante (matrícula e frequência regular) em algum dos seguintes cursos superiores da área das 
Ciências Naturais: Ciências Biológicas; Ciência Ambiental; Ecologia; Engenharia Florestal e/ou 
Ambiental; Zootecnia ou outros que se enquadrem na área. A data de término do curso não poderá 
ser anterior a Setembro de 2023. 
 
Excelente comunicação oral e escrita; Capacidade de trabalho em equipe; Conhecimento no uso de 
computador (Microsoft Office; Ferramentas Google – busca avançada; Google alerts); Interesse em 
biodiversidade e conservação biológica; domínio dos idiomas Espanhol (compreender, escrever e 
falar) e Inglês (compreender e escrever); disponibilidade para início imediato. 
 
São competências não obrigatórias, porém bem-vindas: conhecimentos sobre construção e 
organização de base de dados e sobre programas de análise espacial (GIS) 
 
ATIVIDADES PREVISTAS  

A pessoa admitida obterá conhecimentos importantes para seu desenvolvimento educacional, por 
meio do acompanhamento e auxílio à Coordenadora Científica da Freeland Brasil, Dra Nadia Moraes-
Barros.  

Deverá empenhar-se em aprender com o auxílio da equipe, de forma presencial e/ou remota e 
executar as seguintes atividades:  

Coleta de dados sobre ações de combate ao tráfico de fauna, tanto através de notícias 
publicadas em plataformas públicas on-line quanto através de contato com as instituições 
competentes; 

Organização e manutenção das informações numa base de dados;  



 

 

Entrega das informações organizadas e revisadas para a produção de relatórios periódicos; 
Auxílio na análise dos dados e produção de relatórios e informes; Auxílio na produção de material de 
divulgação.  

 

PERÍODO E FORMA DE CONTRATAÇÃO  

O contrato será celebrado em ciclos renováveis consecutivos, totalizando um período máximo de 20 
meses. 

 
Local de execução das atividades: 
sistema misto que inclui atividades presenciais em São Paulo, na sede da Freeland Brasil, e regime 
remoto (on-line).  
 
Valor da Bolsa:  
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, mais seguro de vida e transporte.  
 
Carga horária:  
20 horas semanais.  
 
Forma de contrato:  
Contrato de Estágio 
 
INSCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 

As pessoas interessadas terão 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para 
manifestar seu interesse por meio de inscrição através de email.  

Para se inscrever é necessário enviar anexo ao corpo do email: 

1- O currículo, que deve conter dados pessoais (informações de contato – email e telefone) e 
descrição das habilidades, experiência, cursos específicos, estágios anteriores (se houver);  

2- documentos que comprovem as informações descritas no currículo (histórico de graduação, 
comprovantes de cursos e estágios, etc); 

3- duas cartas de referência; 
4- uma declaração na qual a pessoa descreva os motivos pelos quais julgue ser ideal para a 

vaga disponível. 
A inscrição será feita através do e-mail nadia@freelandbrasil.org.br. O título da mensagem deve ser 
“ESTAGIOFBSCIENCE” e o e-mail também pode ser usado para esclarecer dúvidas sobre este edital.  
 
 
Período de inscrição: 18/11/2021 a 01/12/2021 
 
 
 
 
 
Avaliação das candidaturas:  
Os currículos serão avaliados por um comitê de seleção composto por membros da Coordenação da 
Freeland Brasil.  

mailto:nadia@freelandbrasil.org.br


 

 

 

 

O comitê de seleção vai escolher entre os candidatos os que apresentarem o currículo que mais se 
adequam à posição, e convocar um ou mais candidatos para entrevista (virtual ou presencial, a ser 
definida, conforme a situação pandêmica e seguindo os devidos protocolos sanitários). O comitê 
também poderá não convocar nenhuma pessoa, caso julgue as candidaturas não adequadas à vaga. 

 
 
POLÍTICAS DE APOIO À DIVERSIDADE 

A Freeland Brasil é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, cuja missão é trabalhar para a 
conservação da biodiversidade através do combate ao tráfico de espécies silvestres, usando para 
isso três pilares interdependentes: educação, capacitação e política. Acreditamos em diversidade e 
em tudo o que fazemos, bem como no ambiente de trabalho e nas relações entre os membros da 
equipe, prezamos pelo respeito, empatia e inclusão.  

A Freeland Brasil estimula e dá as boas-vindas à candidatura de toda e qualquer pessoa que se 
enquadre nos requisitos desta vaga, de todas as cores da pele, etnias, credos, culturas, origens, 
identidade de gênero ou orientação sexual.  
 


