TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE ANALISTA DE DADOS
N.º: 2012/2021
A Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis - é uma organização da
sociedade civil de interesse público (OSCIP) que tem como missão ativar o
ecossistema de negócios sustentáveis de base comunitária, ampliando sua
contribuição para a geração de renda no campo e conservação de florestas
e biomas naturais.

Trabalhamos hoje protegendo o amanhã, fortalecendo negócios que geram
impactos sociais, ambientais e econômicos positivos. E estamos à procura de
um(a) catalizador(a) de mudança como nós, que acredite na disponibilidade
de recursos para todos, recursos que conservam florestas, sustentam as
pessoas e o planeta, e que valorize a cooperação, a criatividade e a inovação
com propósito.

Conheça mais sobre a Conexsus e nosso trabalho, em nossa página
institucional: www.conexsus.org
Responsabilidades e atribuições
● Gestão da informação por meio de levantamento, sistematização e
análise crítica de dados;
● Consolidação de dados derivados de diversas fontes e geração de
bases específicas para produção de relatórios de dados e métricas;
● Demonstração de resultados por meio de painéis de indicadores;
● Estruturação de formulários para coleta de dados;
● Condução de treinamentos e apoio técnico sobre coleta de dados,
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produção de formulários junto a diferentes áreas da organização;
● Apoio na realização de ações de monitoramento e avaliação;
● Apoio nas análises de indicadores estratégicos e monitoramento de
impactos ambientais por meio de abordagens geoespaciais;
Requisitos e qualificações

● Formação em Estatística, Ciência da Computação, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia, Geografia, Geologia ou
áreas afins de Ciências Exatas;
● Experiência em gestão da informação: coleta de dados de diferentes
fontes, análise, padronização, processamento e disseminação de
informações;
● Experiência com softwares de pesquisas (KoBo Collect, Microsoft
Forms, Typeform, Google Forms, outros);
● Experiência em condução de pesquisas de campo (qualitativas e
quantitativas);
● Experiência em ferramentas de análises de dados, Power BI,
preferencialmente;
● Conhecimentos básicos de Geoprocessamento e Sistemas de
Informações Geográficas (QGIS e/ou ArcGis);
● Será um diferencial conhecimento teórico e experiência prévia em
Monitoramento e Avaliação de projetos e programas socioambientais.

Requisitos diferenciais:
● Conhecimentos básicos em SQL, Python e bibliotecas de análise de
dados;
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Habilidades Desejadas (Soft Skills)
● Capacidade de análise crítica, planejamento e realização;
● Criatividade e autonomia;
● Proatividade e resolutividade.

Remuneração e Benefícios
● Contratação PJ: remuneração a combinar
Diversidade e inclusão
Na Conexsus, acreditamos que a diversidade é essencial para a missão de
desenvolver o ecossistema de negócios comunitários rurais e florestais. Não
importa cor, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual ou deficiência,
se você se identifica com o nosso propósito, venha construí-lo com a gente.
Candidatura
Interessados(as) e aderentes ao perfil da vaga podem enviar o seu currículo,
com pretensão salarial, e portfólio (caso houver) para o e-mail
dadosunic@outlook.com até 15/01/2021.

Motivado(a) a fazer parte desta missão e nos ajudar a construir o resto da
história? Junte-se a nós!

As candidaturas serão analisadas pelo time de recrutamento da Conexsus e passarão a fazer
parte do banco de talentos da organização. Serão contatados(as) os(as) candidato(as) que tiverem
currículos aderentes ao perfil da vaga.
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