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Defesa Civil realiza manutenção das Plataformas de 
Coleta de Dados Pluviométricos 

A Coordenadoria de Estado de Proteção e Defesa Civil, em parceria com o Centro 
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, realizou treinamento dos 
Coordenadores Regionais de Proteção e Defesa Civil sobre a manutenção das 
Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricos (PCD). O objetivo da ação é que o 
treinamento seja multiplicado aos Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa 
Civil, visando a melhoria e aperfeiçoamento da medição dos acumulados de chuva. 
Estiveram presentes os representantes dos municípios de Campinas, Paulínia, Itatiba, 
Rio Claro, Mogi Guaçu e Jundiaí. 
Local do Treinamento: Universidade Estadual de Campinas – Cepagri/Geotres - Grupo 
de Estudos sobre o Ordenamento Territorial, Resiliência e Sustentabilidade (Geotres) 
 

 
FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/defesa-civil-realiza-manutencaodas-plataformas-de-
coleta-de-dados-pluviometricos-pcd/ 
 

 

A psicologia da tomada de decisão sob incerteza: uma 
revisão de literatura 

As informações sobre mudanças climáticas são frequentemente apresentadas com 
uma série de incertezas sobre a extensão dos riscos potenciais e os impactos desses 
riscos. Na ciência do clima, o problema da incerteza profunda - incerteza que 
provavelmente não é reduzida por pesquisas adicionais em um prazo definido - 
representa um desafio crítico para os tomadores de decisão. Juntamente com as 
deficiências nos esforços atuais para comunicar as mudanças climáticas, a incerteza 
profunda cria uma barreira para a captação e uso de informações sobre o clima na 
programação de adaptação. O conhecimento da psicologia de tomada de decisão pode 
oferecer insights sobre como melhorar a comunicação sobre mudança climática, 
integrando informações sob profunda incerteza.  

Este relatório do projeto de Liderança e Avaliação do Pensamento, financiado pela 
USAID, examina a literatura sobre os conceitos psicológicos que podem informar os 



processos de tomada de decisão sob incerteza em geral, com foco nas decisões 
relacionadas ao clima, quando possível. O relatório fornece uma visão geral da 
literatura relevante, descreve os principais fatores que afetam a tomada de decisões 
individuais e em grupo e oferece insights sobre estratégias adaptativas de 
gerenciamento de riscos para gerenciar a incerteza. Por fim, o relatório detalha as 
oportunidades para uma investigação adicional de conceitos-chave para ajudar a 
promover tomadas de decisão mais efetivas para políticas, planejamento e ação de 
mudanças climáticas. 

O objetivo desta revisão de literatura é informar o desenvolvimento de uma pesquisa 
que visa melhorar a comunicação de informações climáticas incertas para os 
tomadores de decisão: 1) explorando como os usuários tomam decisões quando o 
conhecimento de um assunto não é claro; e 2) usando o conhecimento existente para 
explorar como a informação climática pode ser melhor usada na tomada de decisões. 

Este relatório é acompanhado por um relatório técnico que examina os resultados de 
um estudo do Climate System Analysis Group da Universidade da Cidade do Cabo, que 
aplicou os principais conceitos apresentados na revisão da literatura, incluindo 
informações experimentais versus analíticas e teoria prospectiva. 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_ATLAS_The%2

0Psychology%20of%20Decision-Making_Literature%20Review.pdf 

 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_Improving%2

0the%20Use%20of%20Uncertain%20Climate%20Information%20in%20Decision-

Making_A%20Behavioral%20Psychology%20Approach.pdf 

 

 

Melhorando a aplicação e uso de informações sobre o 
clima: Três lições da psicologia comportamental 

Este resumo de políticas resume um  relatório técnico  e uma  revisão da 
literatura  pelo projeto ATLAS (Adaptation Thought Leadership and Assessments), 
financiado pela USAID, em colaboração com o Grupo de Análise do Sistema Climático 
(CSAG) da Universidade da Cidade do Cabo. O projeto aplicou princípios da psicologia 
comportamental para explorar a tomada de decisões com informações climáticas 
incertas e a utilidade desses princípios para influenciar os tomadores de decisão a 
usarem informações climáticas incertas. O relatório fornece as principais lições e 
recomendações para aumentar a captação e uso de informações sobre o clima na 
programação de desenvolvimento. 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_ATLAS_Impro

ving%20the%20Application%20and%20Use%20of%20Climate%20Information-

%20Three%20Lessons%20from%20Behavioral%20Psychology.pdf 

 



 

Desenvolvimento participativo de sistemas de serviços 
de informação climática: guia metodológico 

Os sistemas de serviços de informação climática (CIS) podem desempenhar um papel 
fundamental ao fornecer aos agricultores as informações necessárias para melhorar 
sua produtividade, reduzir seus riscos ou aumentar sua resiliência a choques climáticos 
e tensões. Infelizmente, muitas estratégias da CEI não conseguem criar mecanismos de 
feedback ou adotam abordagens participativas que incluam as perspectivas dos 
agricultores. Isso pode levar ao desenvolvimento e fornecimento de CIS que são 
inadequadamente contextualizados, inacessíveis ou não úteis para os agricultores. 

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas de Serviços de Informações Climáticas 
Participativas adota uma visão holística para melhorar a eficácia geral de um sistema 
CIS. Utiliza uma abordagem de mapeamento de sistemas participativos que reúne os 
principais intervenientes do CIS de toda a cadeia de valor, cria espaço para o 
empoderamento e um feedback mais robusto dos agricultores e facilita o consenso 
para a ação. 

Este guia passo a passo destina-se aos profissionais envolvidos na elaboração, 
planejamento e implementação de atividades para melhorar a qualidade e a entrega 
inclusiva do CIS. O guia leva os profissionais por meio de uma metodologia de cinco 
etapas para avaliar os fatores que afetam o funcionamento e a eficiência dos 
programas da CIS, como normas sociais e culturais, acordos institucionais e fluxos de 
informações. Também apóia os profissionais a facilitar o diálogo entre as partes 
interessadas dentro da cadeia de comunicação da CEI, incentivando-os a agir juntos 
para melhorar o sistema. 

O guia apóia os profissionais e as partes interessadas da CIS na resposta às seguintes 
perguntas: 

• Quais são os fatores que influenciam o acesso e o uso do CIS pelos usuários 
finais? 

• Onde estão as avarias e restrições na entrega, acesso e uso do CIS? 
• Quais são as abordagens e canais mais eficazes para melhorar o acesso dos 

usuários finais e o uso de informações sobre o clima? 
• Que oportunidades existem para as partes interessadas da CIS ao longo da 

cadeia de comunicação para melhorar o funcionamento do sistema para 
melhor atender às necessidades dos usuários? 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/PCISSD%20Methodology%20Guide_Single.p

df 

 



 
Ar poluído é um dos principais riscos ambientais para a 
saúde, diz OPAS 

No marco do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na quarta-feira (5), 
a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS) pediu a diversos atores-chave que intensifiquem os esforços para reduzir 
a poluição do ar nas Américas e no mundo. O chamado foi realizado durante cerimônia 
realizada pela ONU Meio Ambiente e Ministério do Meio Ambiente em Brasília (DF). 

Segundo a representante da OPAS/OMS no Brasil, Socorro Gross, o ar poluído é 
considerado um dos principais riscos ambientais para a saúde e é um grave problema 
que precisa ser discutido em várias frentes. 

“São poucas as cidades em nossa região com níveis adequados de qualidade do ar, 
segundo o que é recomendado pela OMS. Além disso, são poucos os países que 
possuem sistemas eficientes de monitoramento. Hoje, mais do que nunca, precisamos 
unir esforços multissetoriais para abordar a problemática de vários ângulos”, afirmou. 

Gross ressaltou que os prejuízos causados pela poluição do ar são preocupantes. 
Relatório publicado pela OMS em 2018 revelou que nove em cada dez pessoas 
respiram ar poluído. 

“É uma ameaça invisível. Mesmo que não vejamos os perigos que ela representa com 
nossos próprios olhos, nossa saúde acaba pagando um preço muito alto, além do 
grande impacto econômico para os países”, disse a representante. 

Denise Hamú, representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, reiterou que a 
contaminação do ar é uma ameaça real à saúde humana, ao meio ambiente e à 
economia. “O ar poluído não conhece fronteiras e migra para lugares distantes, 
contaminando a água e o solo e afetando diretamente os seres vivos”, disse. 

Ela lembrou que o tema qualidade do ar está presente em cinco Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e é uma prioridade para as Nações Unidas. “O 
assunto se torna central na Agenda 2030. Observamos a necessidade imperativa de 
desenvolver políticas e instrumentos para o combate e controle da poluição do ar que 
contribuam diretamente para o alcance dos ODS 3, 6, 11, 13 e 15”, acrescentou. 

O ministro do Meio Ambiente e anfitrião do evento, Ricardo Salles, disse que a 
poluição do ar é um dos temas prioritários para a pasta, juntamente com pautas como 
saneamento e gestão dos resíduos sólidos e do lixo. 

“A questão da qualidade do ar precisa ser resolvida de maneira definitiva e urgente”, 
alegou. Salles informou a intenção do governo brasileiro de expandir a rede de 



monitoramento de qualidade do ar já existente para todas as capitais dos estados 
brasileiros. 

Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde do Brasil, também participou do evento 
reforçando a perspectiva de saúde pública em relação à ameaça apresentada pela 
poluição do ar. 

“O ar é responsável por despesas diretas em problemas respiratórios na saúde que 
ultrapassaram 1,3 bilhão de reais apenas no ano de 2018 em custos com internações 
em nosso sistema de saúde. Estimamos que, entre 2008 e 2019, foram gastos 14 
bilhões de reais com internações no país por doenças do aparelho respiratório, que 
são agravadas pela poluição do ar.” 

Respire Vida 

A ONU Meio Ambiente e a OPAS/OMS lançaram no evento a campanha Respire Vida, 
iniciativa global que tem o objetivo de sensibilizar o público em relação à poluição do 
ar como um grande risco para a saúde e para o meio ambiente. Nela, enfatizam-se 
tanto as medidas práticas de políticas que as cidades podem implementar para 
melhorar a qualidade do ar quanto as medidas que podem ser adotadas por 
comunidades e indivíduos. 

Além disso, as agências lançaram a publicação “16 medidas pela qualidade do ar nas 
cidades: um chamado pela saúde e pelo meio ambiente”, que apresenta um guia de 
soluções que contribuem para melhoria da qualidade do ar, inspirando as 
administrações municipais a integrarem cada vez mais essa preocupação no 
planejamento e execução de suas ações 
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5959:no-dia-

mundial-do-meio-ambiente-opas-oms-pede-esforcos-multissetoriais-para-combater-a-poluicao-do-

ar&Itemid=839 

 
Banco Mundial revisa para baixo previsão de 
crescimento econômico do Brasil em 2019 
 

O Banco Mundial revisou nesta terça-feira a previsão para o crescimento econômico 
do Brasil em 2019. Em vez dos 2,2% estimados em janeiro, a economia do país deve 
crescer 1,5%. E, para 2020, está prevista expansão de 2,5%. Os novos dados são do 
estudo Perspectivas Econômicas Globais, ou GEP, na sigla em inglês. 

Moçambique deverá ter crescimento econômico de 2% em 2019. 
O relatório explica que, embora o acesso ao crédito esteja um pouco mais fácil, outros 
indicadores de atividade econômica no Brasil permanecem lentos. Os números do 
Brasil terão impacto no desempenho da América Latina e do Caribe, cujo crescimento 
deverá ser de 1,7% em 2019 e 2,5% em 2020. 



Cenário   

Para Angola, a previsão de crescimento econômico neste ano é de 1%, para 
Moçambique, 2%, para Cabo Verde, 4,4%, para Guiné Bissau, 4,3%. Já a economia da 
Guiné Equatorial terá retração de 2,2% em 2019. E, para Timor-Leste, há expectativa 
de crescimento de 3,9%. 

Globalmente, as perspectivas são de crescimento tímido: 2,6% em 2019 e 2,7% em 
2020. 

Timor-Leste deverá ter crescimento econômico de 3,9% por cento em 2019. 

Problemas 

Entre os atuais riscos, estão o aumento das barreiras comerciais, novas tensões 
financeiras e uma desaceleração maior do que a esperada em diversas economias. O 
relatório ainda cita problemas estruturais que desencorajam o investimento em todo o 
mundo. 

O estudo alerta que, para alcançar o objetivo global de reduzir a extrema pobreza a 
menos de 3% até 2030, será necessário um crescimento econômico mais robusto. E 
discute algumas ideias para mudar esse cenário. 

Para os países emergentes, como o Brasil, uma das recomendações é evitar os riscos 
associados ao superendividamento público. Além disso, realizar reformas para gerar 
um clima mais favorável aos negócios e, assim, estimular o investimento privado. 

  

*Reportagem: Mariana Ceratti 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2019/06/1674921?hootPostID=6620f6cf41808160e5269c98c8e0
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INSCRIÇÕES:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCtoFwCv8gGvbmfa7wlzzxZJi9huba
TS7cRnVo4748laqtCw/viewform 

 

 
Desenvolvedor de Conteúdo de Treinamento - Esfera na 
Prática 
Organização 
Projeto Esfera 
Global 
Descrição do trabalho 

A Sphere está procurando um Desenvolvedor de Conteúdo de Treinamento (“o 
Desenvolvedor”) para projetar e construir “Esfera na Prática”, um novo curso 
autônomo e de aprendizado à distância para substituir o existente curso de e-
learning “O Manual da Esfera em Ação”. O Desenvolvedor também fornecerá (ou 
identificará) a (s) plataforma (s) necessária (s) para hospedar e entregar o novo curso - 
na medida em que esses requisitos não sejam atendidos pelo LMS existente da Sphere 
e outras plataformas digitais. 

 fundo 



O movimento Sphere foi iniciado em 1997 por um grupo de profissionais humanitários 
com o objetivo de melhorar a qualidade do trabalho humanitário durante a resposta a 
desastres. No início de novembro de 2018, a Sphere lançou a quarta edição do The 
Sphere Handbook, um dos documentos mais referenciados no setor humanitário. 

Atualmente, a Sphere oferece dois cursos de e-learning individualizados em quatro 
idiomas: inglês, francês, espanhol e árabe. Estes estão disponíveis para todos 
(gratuitamente) através do LMS da Sphere ( https://learning.spherestandards.org/ ), 
e várias plataformas de terceiros. 

O mais longo dos dois cursos, "O Manual da Esfera em Ação", contém materiais 
desatualizados (por exemplo, referências ao Manual do Esfera de 2011) e deve ser 
substituído. A Sphere está aproveitando esta oportunidade para não apenas atualizar 
os materiais do curso, mas também para dar aos alunos a opção de fazer o curso em 
um formato de aprendizagem combinada - além de manter a opção individualizada. (O 
outro curso foi lançado em 2018/2019 e está atualizado.) 

 Entregas do projeto 

Cada entrega será revisada por um painel de especialistas criado pela Sphere antes da 
progressão para a próxima. 

1. Documento conceitual com cronograma / plano de apoio O documento 
conceitual define os objetivos gerais do curso, abordagens de treinamento e 
mecanismos de execução. Plataforma digital (s) e outros recursos necessários 
para ministrar o curso em formatos de aprendizagem individualizada e 
combinada são definidos. O plano do projeto inclui um cronograma até a 
entrega, observando o esforço e os atores envolvidos em cada etapa do 
processo. 

2. Documento de visão geral Cada componente (incluindo módulos de e-learning 
de autoestudo, questionários, tarefas, webinars, notas de treinamento, etc.) é 
definido. 

3. Esboços de storyboards para todos os módulos de e-learning (no MS Word). 
4. Rascunhos para todas as entregas, incluindo versões de teste de 

funcionamento dos módulos de e-learning (hospedadas em um servidor de 
desenvolvimento para teste) e todos os documentos de suporte para entrega 
de aprendizado combinado. 

5. Pacote final em inglês 
6. Pacotes finais em francês, espanhol e árabe Observação: A Sphere fornecerá 

os tradutores. 

 Requisitos do curso 

• O curso individualizado será entregue em um formato portátil, por exemplo, 
SCORM, xAPI ou similar. 

• Com a opção de fornecimento de aprendizagem combinada, os mesmos 
módulos de e-learning (do curso individual) serão intercalados com webinars 
ao vivo e tarefas de cursos. Os alunos serão capazes de se comunicar uns com 



os outros e com o facilitador (fornecido pela Sphere) durante o programa, que 
durará várias semanas. 

• O curso individualizado levará várias horas para ser concluído e cobrirá todos 
os aspectos importantes da esfera em profundidade. 

• O curso será desenvolvido em inglês e entregue em inglês, francês, espanhol e 
árabe. A Sphere fornecerá tradutores e revisores. Nota: As plataformas de 
desenvolvimento de conteúdo de e-learning que suportam tradução de baixo 
custo em outros idiomas são favoráveis. 

• As fases de projeto (entregas 1 e 2 acima) devem ser concluídas até 30 de 
setembro de 2019 e as fases de construção em inglês (entregas 3 a 5 acima) 
concluídas até 31 de dezembro de 2019. 

 Recursos 

As fontes de informação existentes incluem o Sphere Handbook, o novo Sphere 
Training Package (para apoiar eventos de treinamento ao vivo, a partir de 2019), o site 
Sphere, os cursos de e-learning existentes (incluindo os dois cursos da Sphere, mais o 
CHS1 e o AAP2 para os quais a Sphere contribuiu) e feedback da SurveyMonkey sobre 
os cursos de e-learning da Sphere. 

O desenvolvedor pode entrar em contato com a extensa rede de pontos focais, 
treinadores e usuários da Sphere para obter estudos de caso, histórias e outros 
materiais. 

Requisitos do desenvolvedor 

• Experiência demonstrável prévia projetando e construindo cursos para clientes 
do setor humanitário 

• Conhecimento profundo dos produtos Sphere e Sphere 

O desenvolvedor pode terceirizar tarefas, mas mantém a responsabilidade pela 
entrega de entrega de alta qualidade e dentro do prazo. O desenvolvedor pode ser 
baseado em qualquer país, exceto aqueles restritos pela Secretaria de Estado para 
Assuntos Econômicos (SECO) do conselho federal da Suíça. Viagens ocasionais a 
Genebra podem ser necessárias. 

Processo de Inscrição 

Para se inscrever, envie sua inscrição para learning@spherestandards.org até a meia-
noite de domingo, 16 de junho de 2019. Sua inscrição deve incluir: 

• Apresentação da organização: Incluindo idade da empresa, número de 
funcionários, escritórios, etc. 

• Exemplos de trabalhos anteriores: pelo menos dois do setor humanitário, 
incluindo uma descrição da contribuição do desenvolvedor para o produto. 

• Seu conceito de “Esfera na Prática”: Em no máximo 1.000 palavras (2 páginas), 
apresente seu conceito para o novo curso. Para quem o curso vai apelar? O que 
eles aprenderão? Como os estudantes de autoestudo e aprendizagem 



combinada serão iluminados e engajados? Quais insights e técnicas de 
aprendizado exclusivos sua organização traz para esse projeto? Etc. 

• Abordagem e resumo do plano de projeto: incluindo a abordagem do projeto, 
a data de início mais próxima possível (a partir de 1º de julho de 2019) e as 
datas planejadas para as entregas 3 e 5. 

• Tecnologias: Descrição das plataformas tecnológicas propostas para 
desenvolvimento e entrega de cursos. 

• Parceiros e consultores: Detalhes dos parceiros de terceirização e perfis dos 
principais consultores contratados ou contratados pelo Desenvolvedor. 

• Oferta financeira: Incluindo detalhamento por número de dias e taxas diárias 
por função (designer, desenvolvedor, gerente de projeto, etc.), além de custos 
únicos e recorrentes, incluindo licenças, manutenção, suporte, etc., conforme 
necessário. Indique o custo estimado de qualquer versão traduzida adicional 
adicionada após o final deste projeto. 

• Referências: Pelo menos dois do setor humanitário. 
• Outros: Qualquer outra informação para apoiar sua inscrição. 

Os candidatos selecionados serão entrevistados por um Comitê de Análise de Ofertas 

logo após a data de encerramento das inscrições. 

FONTE:https://inee.org/jobs/training-content-developer-sphere-

practice?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=a8e1040d91-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_09_05_20_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-

a8e1040d91-25743853 

 

 
 
Coordenador de Educação do IRC 
Organização 
Comitê Internacional de Resgate 
Nigéria 
Descrição do trabalho 

O coordenador de educação será responsável pela estratégia geral, gerenciamento, 
coordenação e implementação de atividades educacionais em três estados no 
nordeste da Nigéria. Ele será responsável pelo monitoramento e garantia da qualidade 
técnica, supervisão do orçamento e gestão de subsídios, criação e disseminação de 
materiais de treinamento e gerenciamento de relacionamentos com atores externos, 
incluindo autoridades governamentais, grupos de trabalho humanitários e parceiros do 
projeto. 

Ele / ela se reportará ao Coordenador de Programa Sênior (SPC) e receberá orientação 
técnica da Unidade Técnica de Educação do IRC. 

RESPONSABILIDADES 



Desenvolvimento e Design de Programas 

• Proporcionar orientação estratégica, liderança e apoio técnico e administrativo 
geral aos programas de educação na Nigéria 

• Liderar e / ou contribuir para os processos de design de projetos para 
programas de educação novos ou adaptados, incluindo o desenvolvimento de 
orçamentos, narrativas de propostas, estruturas de registro e outros 
documentos de apoio. 

• Utilize a Estrutura de Resultados e Evidências (OEF) do IRC e as teorias 
relacionadas à mudança na concepção do projeto e promova a compreensão 
das ferramentas da OEF entre a equipe de educação 

• Coordenar estreitamente e manter contato regular com o SPC, vice-diretor de 
programas, e conceder unidade para garantir a gestão de subsídios de 
qualidade 

• Apoiar a equipe técnica do projeto para produzir relatórios de alta qualidade e 
garantir a entrega em tempo hábil. 

• Coordenar com a unidade de M & A para produzir um sistema robusto de M & 
A para o setor. 

•  Garantir que os principais aprendizados sejam extraídos da implementação da 
educação e incorporá-los nos processos de desenvolvimento do programa e da 
equipe 

• Coordenar as atividades do programa de educação com outros setores do IRC 
para garantir a integração do programa 

Implementação e Gerenciamento de Programas 

• Liderar a equipe de educação para implementar atividades de projeto 
oportunas, eficazes e de alta qualidade, de acordo com as necessidades 
identificadas, os requisitos dos doadores e os objetivos e indicadores 
estratégicos. 

• Em estreita coordenação com o Gerente Sênior de Educação, SPC e Diretor 
Adjunto de Gestão de Campo (DDFM), garantir que todos os projetos de 
educação tenham planos de implementação detalhados, planos de gastos 
detalhados, planos de monitoramento e planos de aquisições que sejam 
revisados e atualizados periodicamente. 

• Gerenciar o orçamento de projetos em coordenação com o SPC e o Assistente 
de Controladoria Financeira 

• Monitorar e supervisionar os orçamentos e o desempenho do projeto e 
garantir que a implementação dos projetos esteja em curso, conforme os 
planos detalhados de implementação e os orçamentos por etapas. 

• Em coordenação com o SPC e o DDFM, realizar o monitoramento do 
orçamento, sugerir revisões necessárias e preparar relatórios preliminares. 

• Assegure-se de que os relatórios de monitoramento do orçamento sejam 
respondidos a tempo e com informações precisas. 

Qualidade Técnica 



• Garantir que todos os projetos sejam implementados de acordo com as 
diretrizes técnicas globais e as melhores práticas no setor de educação. 

• Faça contato com consultores técnicos de educação regularmente e de forma 
proativa, e busque orientação técnica conforme necessário 

• Fique a par dos desenvolvimentos na Unidade Técnica de Educação do IRC e 
nos grupos de trabalho globais relacionados a novas ferramentas e diretrizes 

• Identificar, monitorar e relatar as necessidades não atendidas e fazer 
recomendações informadas à alta administração sobre a capacidade do IRC 
para atender às necessidades identificadas 

• Fornecer assistência técnica, incluindo supervisão de apoio ao IRC e ao pessoal 
de educação do parceiro. 

• Contribuir para a interpretação técnica dos dados de M & A e aplicar os 
resultados dos indicadores de resultados e resultados para melhorar a 
qualidade do programa 

• Apoiar o desenvolvimento e a manutenção de uma estratégia educacional 
coerente nas áreas de intervenção do IRC na Nigéria 

Gestão de RH e Equipa 

• Supervisionar e fornecer suporte técnico ao Gerente de Educação Sênior e aos 
gerentes de educação, além de outras equipes de educação para implementar 
programas de educação de IRC com um padrão de alta qualidade 

• Garantir o recrutamento oportuno, a integração abrangente e o crescimento 
geral e bem-estar dos membros da equipe 

• Manter relações abertas e profissionais com os colegas, promovendo um forte 
espírito de equipe e fornecendo supervisão e orientação para permitir que os 
funcionários desempenhem suas funções com sucesso. 

• Garantir que os membros da equipe estejam cientes das expectativas de 
trabalho e tenham objetivos claros de desempenho; revise regularmente o 
desempenho e inicie a ação corretiva conforme necessário 

• Identificar as necessidades de treinamento e desenvolver planos de 
capacitação específicos para a equipe de educação para promover níveis 
progressivos de responsabilidade de gerenciamento 

• Aderir e agir de acordo com as Políticas e Procedimentos de RH da IRC Global  

Coordenação 

• Assistir regularmente a reuniões de grupos de trabalho técnico e outras 
estruturas de coordenação relevantes para assegurar abordagens de 
implementação harmonizadas 

• Representar o IRC em fóruns / clusters relevantes, inclusive com autoridades 
nacionais e doadores 

• Coordenar com o SPC, o Subdiretor de Gerenciamento de Campo (DDFM) e o 
Coordenador de Campo para assegurar que as preocupações e desafios de 
campo sejam trazidos às partes interessadas relevantes para o 
desenvolvimento de padrões e procedimentos melhorados. 



• Colaborar proativamente com outros líderes técnicos do setor para promover a 
integração de programas e uma abordagem baseada em resultados 

• Desempenhar um papel ativo na execução do Plano Estratégico de Ação do país 

De outros 

• Quaisquer outras funções atribuídas pelo supervisor para habilitar e 
desenvolver programas de IRC. 

Qualificações 

• Mínimo de cinco anos de experiência profissional na gestão de programas 
educacionais em emergências 

• Mestrado em educação ou outras áreas relevantes 
• Forte conhecimento de ferramentas técnicas, recursos e padrões relacionados 

à educação em situações de emergência e pós-conflito 
• Competência em letras, numeros e métodos de aprendizado social e emocional 

para crianças afetadas por crises, familiaridade com o  modelo Healing 

Classrooms uma vantagem 
• Experiência demonstrada no desenvolvimento de materiais de treinamento e 

na facilitação de workshops e treinamento para alunos adultos 
• Excelentes habilidades de planejamento e gerenciamento orçamentário, 

experiência anterior no desenvolvimento e gerenciamento efetivo de doações 
de vários milhões de doadores necessários 

• Experiência anterior no gerenciamento de diversas equipes para entregar 
resultados em prazos curtos, incluindo o desenvolvimento de planos de gastos, 
planos de aquisições e planos de trabalho 

• Forte capacidade de comunicação verbal e eficaz na representação e 
articulação com atores externos 

• Capacidade comprovada de redação técnica em inglês, incluindo habilidades 
em proposta e elaboração de relatórios 

• Capaz de aplicar habilidades e conhecimentos em uma variedade de 
capacidades, incluindo implementação direta, funções de consultoria, 
treinamento e transferência de conhecimento técnico e habilidades de 
gerenciamento para outros. 

• Promove o trabalho em equipe, confortável em um ambiente multicultural, 
flexível e capaz de lidar com o estresse e a pressão com graça profissional 

• Experiência anterior em um ambiente inseguro ou afetado por conflitos 
• Experiência com gerenciamento remoto preferido 

Processo de Inscrição 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 


