
 

 

ESTAGIÁRIO EM GEOGRAFIA 
 

ESCRITÓRIO RIO DE JANEIRO 
 

A Conservação Internacional está recrutando estudante de graduação para atuar como Estagiário 
em Geografia, em seu escritório do Rio de Janeiro. 
 
Informações Gerais: 
 
A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma organização privada, sem fins lucrativos, de caráter 
técnico-científico. Fundada em 1987, em poucos anos a CI cresceu e se tornou uma das maiores 
e mais respeitadas organizações de conservação do mundo, com presença em mais de 30 países 
distribuídos por quatro continentes. Nossa missão é promover o bem-estar humano, 
fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada 
em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo. 
 
A Conservação Internacional trabalha na Bacia Amazônica há mais de 30 anos. Trabalhamos não 
apenas no Brasil, mas em quase todos os países da Amazônia. Estabelecemos relações de 
confiança com os povos indígenas da região, que possuem direitos territoriais a 24% da Amazônia, 
e fizemos grandes progressos com governos, empresas e comunidades interessados em proteger 
a natureza e provar que o desenvolvimento econômico e a conservação são inseparáveis. 
 
A Conservation International está agindo - com foco no Brasil - em restauração ecológica na 
Amazônia, especialmente em áreas afetadas por incêndios, mas também em áreas de passivos 
de Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente. 
 
A fim de contribuir com a implementação eficaz e eficiente do projeto, a Conservação 
Internacional está recrutando um Estagiário em Geografia para integrar a equipe de Gestão do 
Conhecimento da CI-Brasil, com sede no Rio de Janeiro. 
 
Atividades a serem desenvolvidas: 
 
O estágio se dará sob orientação do Diretor de Gestão do Conhecimento no âmbito da gestão e 
operação das bases de dados e geodados gerados pelo conjunto de ações da CI-Brasil na 
Amazônia. As atividades envolvem a coleta, armazenamento e análises de geodados, bem como 
a disponibilização de geoinformações para a equipe do projeto e parceiros institucionais. 
 
O estagiário terá supervisão direta da Coordenadora de Gestão do Conhecimento e será 
responsável por trabalhar em conjunto com toda a equipe do projeto garantindo o fluxo de dados 
e informações necessários ao bom desempenho do projeto. O Estagiário deve atuar em bases 
científicas, apoiando na identificação e elaboração de materiais, no desenvolvimento de métodos 
de análises e na disponibilização de informação. 
 
Especificamente realizando as seguintes atividades: 
 

• Apoiar na coleta, armazenamento e análises de geodados, bem como na disponibilização 
de geoinformação; 

• Tabular dados primários oriundos de coletas de campo, mas também diversos outros que 
possam vir a ser fornecidos pelas equipes de campo do projeto; 

• Apoiar as equipes de Gestão e Comunicação do projeto na elaboração de gráficos, mapas, 
tabelas e dashboards; 



 

 

• Apoiar a equipe de Gestão do Conhecimento nas análises geoespaciais e na integração 
de resultados de consultorias contratadas pelo projeto, bem como na elaboração e 
publicação de Notas Técnicas de síntese; 

• Apoiar na elaboração de Relatórios (em geral) do projeto. 
 
Requisitos necessários: 
 

• Estar cursando Geografia a partir de 5º período da graduação; 

• Interesse pela Ciência da Geoinformação; 

• Conhecimento em Cartografia e Geoprocessamento (ter cursado ou estar cursando 
disciplinas relacionadas); 

• Ter simpatia, criatividade, desenvoltura, boa comunicação e capacidade de trabalhar em 
equipes transdisciplinares; 

• Inglês intermediário 
 

Requisitos desejáveis: 
 

• Ter cursado ou estar cursando disciplinas relacionadas com Teoria da Geografia e 
Geografia Agrária do Brasil; 

• Ter conhecimento básico e interesse em Ecologia, Biogeografia e Geoecologia; 

• Ter conhecimento básico e interesse em Teoria Geral de Sistemas e Matemática e 

• Ter conhecimento básico sobre a Legislação Ambiental Brasileira e Biomas brasileiros. 
 
A organização oferece: 
 

• Bolsa de estágio no valor mensal de R$ 1.000,00 

• Ticket Refeição ou Alimentação 

• Vale transporte 

• Seguro de vida 

• Ótimo ambiente de trabalho 

• Muito aprendizado sobre questões globais associadas aos projetos da instituição 
 
Local de Trabalho: 
Escritório da Conservação Internacional no Rio de Janeiro. 
Horário de trabalho: De segunda a sexta. De 10h às 17h, com intervalo de 1h para almoço. 
Os interessados deverão ter cadastro na NUBE ou CIEE, e realizar a inscrição através destas 
agências, até o dia 03/02/2020. 


