
 
 

Contratação de técnico para suporte a atividades de restauração 
ecológica com foco em semeadura direta 

A Agroicone está contratando dois técnicos para trabalhar de 7 a 9 meses na 
primeira etapa de implementação da Iniciativa Caminhos da Semente, financiada 
pelo Programa Partnerships For Forests (P4F), do governo do Reino Unido, com 
apoio técnico do Instituto Socioambiental (ISA). O objetivo é apoiar o método da 
semeadura direta para a recuperação de vegetação nativa no Brasil. 

A Iniciativa elaborou um Plano de Ação que será parcialmente implementado no 
curto prazo (até junho de 2020) e, por esse motivo, busca dois profissionais com 
o seguinte perfil: 

● Formação em biologia, engenharia florestal, agronomia, ecologia ou 
cursos similares; 

● Experiência mínima de 5 anos com restauração ecológica e 2 anos com 
semeadura direta; 

● Especialização em restauração ecológica é desejável; 
● Inglês é um diferencial. 

A contratação será de 7 a 9 meses, 40 horas semanais, com atividades em 
escritório e em campo, com possibilidade de home office. Um dos técnicos 
trabalhará em São Paulo, com atividades de campo no interior paulista e 
contratação de até 9 meses. O segundo técnico trabalhará em Brasília, com 
atividades de campo em Mato Grosso e na região da capital e a contratação será 
de até 7 meses. 

As atividades previstas são: 

1. Suporte técnico para o desenvolvimento de materiais e de publicações. 

- Identificação de casos reais de plantios com semeadura direta: levantar 
informações das áreas, monitorar, analisar dados e elaborar textos descrevendo 
situação, resultados e lições aprendidas. 

- Suporte para o desenvolvimento do Mapa da SD: levantamento de informações 
das áreas a partir de protocolo de monitoramento e cadastro no mapa. 

- Publicação sobre indicadores ecológicos para monitoramento de projetos de 
restauração: Auxiliar no levantamento de informações de indicadores ecológicos 
dos plantios com SD. 

 2. Apoio a novos plantios com SD. 



 
 

- Desenvolvimento, coordenação e participação no ambiente virtual de apoio aos 
técnicos de campo, bem como sistematização das informações a serem 
disponibilizadas. 

- Atividades de diagnóstico, planejamento, plantios, manutenção e 
monitoramento dos plantios, sempre que possível junto com e formando os 
técnicos locais responsáveis pelas operações.  

- Apoio no planejamento e organização das redes de sementes para produção 
de sementes coordenada com a necessidade das áreas a restaurar em 
2019/2020.  

 3. Estruturação e formalização das redes de Unidades Demonstrativas (UDs). 

- Identificar possíveis UDs (além das áreas de novos plantios já previstas no 
Plano de Ação). 

- Auxiliar no contato com proprietários e plano de engajamento. 

- Auxiliar no plano de estruturação das UDs. 

- Levantar informações em campo das UDs. 

 4. Suporte geral para demais ações e atividades do projeto. 

- Auxiliar em análise de dados e redação de artigo científico. 

- Auxiliar tecnicamente equipe de comunicação em artigos e demais conteúdos, 
para fins de garantir base científica e técnica dos materiais de divulgação. 

- Apresentar resultados das ações e atividades da Iniciativa em eventos 
(possivelmente). 

- Alinhamento com demais membros da Iniciativa, com trocas de conhecimento 
e informações, colaborando para seu caráter multidisciplinar e participativo. 

- Reportar custos e atividades para relatórios internos para fins de prestação de 
contas com financiadores.  

 
Pessoas interessadas devem enviar CV e carta de apresentação para 
iara@agroicone.com.br, com a maior brevidade possível, com limite até 11 de 
outubro de 2019. 
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