ANÚNCIO DE VAGA: PRESIDENTE DE PAINEL
Cargo: Presidente do Painel Rio Doce
Posto de serviço: País de residência do presidente, seja viajando para o Brasil ou dentro
deste, conforme exigido pela missão.
Tipo de compromisso: Consultor. Aproximadamente 70 dias de trabalho por ano.
Reporta-se à: Diretora geral da IUCN ou pessoa por esta designada.

Contextualização
A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN)
recebeu uma solicitação por parte da Fundação Renova para estabelecer um Painel
independente de assessoria técnica e científica (ISTAP), que fornecerá apoio técnico e
científico à Fundação nos esforços de recuperação da Bacia do Rio Doce, Minas Gerais,
Brasil, conforme determinado no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, e
descrito no Site da Fundação Renova.
A IUCN está recrutando um presidente para o Painel, que será responsável por orientar um
painel de especialistas técnicos brasileiros e estrangeiros. A seleção estará sujeita a um
acordo em nível de prestação serviço que seguirá contratos vinculados a prazos com
atividades específicas. O processo de formação do Painel encontra-se descrito em detalhe
em Procedures for establishing and managing IUCN-supported Independent Scientific &
Technical Advisory. Os ISTAPs obedecem aos princípios de independência, transparência,
responsabilização e compromisso.
Metas e objetivos do Painel Rio Doce
O ISTAP Rio Doce é um grupo de assessoria independente formado por cientistas reunidos
e gerenciados pela IUCN. A meta geral do Painel é fornecer à Fundação Renova
orientações objetivas e independentes sobre a recuperação da Bacia do Rio Doce após o
rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido no dia 5 de novembro de 2015. O ISTAP
será constituído e coordenado pela IUCN, uma organização internacional com vasta
experiência no gerenciamento de Painéis semelhantes.
Os objetivos do Painel são de:
• Fornecer, de maneira independente, assessoria e orientação científica
especializada à Fundação Renova.
As deliberações do ISTAP serão independentes e livres de conflitos de interesse
reais ou percebidos e o Painel recorrerá a boas práticas existentes a nível nacional e
internacional, bem como, novos conhecimentos.
•

Proporcionar uma perspectiva em escala de paisagem
O ISTAP irá desafiar a Fundação Renova a desenvolver e implementar uma
estratégia integrada, baseada em resultados. Isso incentivará o desenvolvimento e a
implementanção de soluções inovadoras de longo prazo que otimizem os recursos e
levem aos melhores resultados de cunho social e de conservação.

•

Desenvolver a confiança das partes interessadas na avaliação científica e
resposta administrativa da Fundação Renova.
Transparência e compromisso serão centrais na operação do ISTAP. As
informações terão uma abordagem científica e serão baseadas em evidências. Os
relatórios e recomendações do Painel serão disponibilizados ao público. O

compromisso com as partes interessadas e afetadas fará parte integral do processo
do ISTAP.
Minutas dos Termos de referência do Painel podem ser encontrados aqui:
www.iucn.org/riodocepanel
Tarefas específicas do Presidente
• O Presidente, auxiliado pelo Secretariado da IUCN, é responsável por identificar
cientistas adequados para integrar o Painel, recrutando os outros membros do
Painel e definindo seus Termos de Referência (TORs), desenvolvendo o plano de
trabalho do Painel em conformidade com o seu mandato, certificando-se de que as
deliberações do Painel sejam independentes e isentas de conflitos de interesse
reais ou percebidos.
• O Presidente tem a responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento do trabalho do
Painel, o que exigirá, dentre outros, convocar e presidir as reuniões do Painel,
garantindo que as contribuições dos membros do Painel sejam da mais elevada
qualidade, indicando e coordenando grupos de trabalho, conforme a necessidade.
• Fornecer contribuições técnicas e científicas ao trabalho do Painel nas suas áreas
de especialização, conforme necessário. Supervisionar outras áreas técnicas.
• Assumir toda a responsabilidade pelo término, em tempo hábil e de maneira
ordenada, do trabalho do Painel, e pela entrega de produtos relevantes, como,
dentre outros, relatórios do Painel, segundo os mais elevados padrões de
qualidade.
• Garantir a independência e integridade das operações do Painel e dos relatórios por
este produzidos, através da manutenção da objetividade nos resultados do Painel,
evitando recomendações subjetivas e prescritivas, abstendo-se de endossar ou
rejeitar iniciativas ou projetos de qualquer uma das partes interessadas que o Painel
possa vir a analisar no processo de seu trabalho.
• Assumir qualquer outra tarefa necessária, mas não especificada nesses TORs, à
efetiva conclusão do trabalho do Painel, em acordo prévio com a IUCN.
• O Presidente deverá defender e advogar publicamente a favor dos resultados e
conclusões do Painel. Embora o Presidente represente o Painel, este não
representará nem falará em nome da IUCN.
Critérios de seleção
• Nível de pós-graduação, preferencialmente um doutorado (PhD) em gerenciamento
e restauração de ecossistemas ou em avaliação ambiental ou em ciências naturais e
físicas relevantes ou em outras disciplinas afins.
• Longa experiência em uma ou mais áreas em questão, como desenvolvimento e
implantação em avaliação de ecossistemas, recuperação de bacias hidrográficas,
avaliações ambientais, engenharia civil e ambiental, sendo exigidos, no mínimo, 10
anos de experiência.
• Experiência de trabalho como membro ou presidente de painéis multidisciplinares de
especialistas a nível internacional.
• Conhecimento e experiência relevantes no Brasil e/ou outras partes da América
Latina.
• Forte liderança, hábil em relações interpessoais, consultoria e gerenciamento de
equipes, de modo a entregar produtos de qualidade através de trabalho de equipe.
• Capacidade comprovada na manutenção de um espírito de equipe e de cooperação,
bem como capacidade de alavancar o apoio público.
• Excelente reputação, reconhecimento e respeito entre pares, com base no
desempenho e liderança exercidos no passado em situações semelhantes.
• Compromisso com a proteção da integridade do trabalho da equipe.
• Proficiência em inglês e português, incluindo excelente habilidade escrita.

•

Experiência em lidar com situações políticas complexas.

Manifestação de Interesse
Incentivamos a todas as pessoas interessadas e qualificadas a apresentar os seus
credenciais e uma carta de apresentação em inglês ou português. O documento deverá
tratar especificamente dos critérios de seleção apresentados acima e fornecer
nomes/contatos detalhados de três referências, incluindo o nome do último empregador.
Todas as manifestações de interesse deverão ser apresentadas por e-mail, antes de 9 de
Abril de 2017, a: BBPpanel@iucn.org.

