A Fundação SOS Mata Atlântica informa a abertura de
processo seletivo para a contratação de um (a) Técnico (a)
de Restauração Florestal. Interessados na vaga devem
conferir os detalhes, requisitos e instruções para a
candidatura no edital a seguir.

Fundação SOS Mata Atlântica contrata:
TÉCNICO(A) DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL
A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG brasileira que atua há 32 anos na proteção dessa
que é a floresta mais ameaçada do país. A ONG realiza diversos projetos nas áreas de
monitoramento e restauração da Mata Atlântica, proteção do mar e da costa, políticas
públicas e melhorias das leis ambientais, educação ambiental, campanhas sobre o meio
ambiente, apoio a reservas e unidades de conservação, dentre outros. Todas essas ações
contribuem para a qualidade de vida, já que vivem na Mata Atlântica mais de 69% da
população brasileira. Mais informações em www.sosma.org.br.
O presente edital visa selecionar um(a) técnico(a) para atuar em projetos de restauração
florestal, oriundos de compensações ambientais.
ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES:
- Desenvolver, junto aos coordenadores, planos para a operacionalização das atividades a
serem executadas no âmbito dos projetos;
- Dar suporte às equipes e aos parceiros beneficiados na elaboração, implantação, execução,
solução de problemas e conclusão dos projetos;
- Promover o apoio profissional e fornecer à coordenação informações necessárias para
deliberações e tomadas de decisão;
- Produzir relatórios técnicos e alimentar sistema gerencial dedicado aos projetos;
- Articular, estabelecer e manter relações com órgãos e instituições governamentais e não
governamentais, academia e empresas privadas.
QUALIFICAÇÃO DESEJADA:
- Formação superior em biologia, engenharia florestal, agronômica, ambiental e áreas afins;
- Conhecimento e afinidade com os temas ligados à processos de compensação ambiental e
cadastro ambiental rural.

- Habilidade de articular e trabalhar com diferentes atores envolvidos na restauração florestal(
Órgãos reguladores, proprietários rurais, executores, parceiros).
- Conhecimento de ferramentas de geoprocessamento (ArcGis, Quantum GIS, , etc).
- Conhecimento em legislação ambiental específica do Estado de São Paulo.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
- Organização;
- Cumprimento de metas e prazos;
- Disponibilidade para trabalhar em período integral e dedicação exclusiva.
LOCAL DE TRABALHO: base na cidade de Itu; disponível para viagens.
SALÁRIO: A combinar
BENEFICÍOS: AM, AO, VT, VA, SV
PROCESSO DE SELEÇÃO:
Os interessados devem enviar currículo no corpo do e-mail até o dia 2 de agosto de 2019, para
o e-mail anderson@sosma.org.br, com assunto “VAGA PARA TÉCNICO EM RESTAURAÇÂO
FLORESTAL”, acompanhado de pretensão salarial e ano de formação.

