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Edital – Coordenador/a para a área de agricultura  
 
A Fundação Heinrich Böll da Alemanha seleciona Coordenador/a de Programas na 
Área de Agricultura para o seu escritório no Brasil (Rio de Janeiro), com início o mais 
rápido possível: 
 
Função 
A/o coordenador/a de programa é responsável pelo trabalho programático na área de agricultura na 
Fundação Heinrich Böll no Brasil.  
 
Perfil 

• Formação superior completa; 
• Muito bom conhecimento sobre os debates políticos na área da agricultura  
• Muito bons conhecimentos na área socioambiental em geral 
• Bons contatos com atores relevantes na área 
• Sensibilidade na área de gênero 

• Capacidade de análises política 

• Conhecimento do manejo de redes sociais  
• Capacidade de representar publicamente a instituição 

• Inglês fluente, espanhol intermediário 

• Alta sensibilidade política; 

• Experiência em planejamento e gestão de projetos  

• Domínio de software (Windows, Office) e Internet  

• Experiência profissional em cargo similar, com preferência no terceiro setor, de pelo 
menos dois anos 

 
A/o profissional será responsável por:  

• Desenvolvimento, planejamento e a realização da área programática de agricultura.    

• Análises políticas nesse tema  

• Relacionamento com parceiros, entidades afins, e com a sede da Fundação em Berlim 

• Desenvolvimento de atividades na área temática em diferentes formatos (eventos, 
publicações, relatórios etc.) 

• Trabalho de comunicação sobre o tema da sua responsabilidade, em cooperação com a 
coordenadora de comunicação 

• Desenvolvimento de parcerias  

• Gestão do orçamento respectivo ao programa 

• Elaboração de relatórios e informes narrativos 

• Cooperação com o setor administrativo-financeiro 
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Capacidades e habilidades  

 Capacidade de análise e síntese  

 Iniciativa e criatividade  

 Flexibilidade e disponibilidade pelo desenvolvimento das suas funções  

 Sensibilidade social e de gênero  

 Capacidade para trabalhar em equipe e num contexto multicultural  

 
 
Características do Cargo 
Contrato -CLT 
Benefícios: Assistência Médica 
Salário compatível  
Local: Rio de Janeiro 
 
 
Enviar currículo – até 25 de julho - para selecao@br.boell.org , com carta de apresentação que explicite 
a relevância de sua candidatura ao cargo.  
 
O processo de seleção contará com análise de currículo e entrevista em português e inglês. 

A Fundação Heinrich Böll é uma organização política, sem fins lucrativos, que se 

entende como parte da corrente política verde, representada na Alemanha pela 

coalizão partidária Aliança 90/Os Verdes. Dentro e fora da Alemanha, a Fundação 

busca parcerias estratégicas com aqueles que compartilham os valores da 

entidade, e age de forma independente, inclusive com relação ao próprio partido. 

Sua sede fica em Berlim, mas atua em 33 países como ator internacional no debate 

de ideias e na realização de atividades. No Brasil, trabalha em parceria com ONGs 

e movimentos sociais, tendo como objetivo contribuir para a promoção do 

desenvolvimento ambientalmente sustentável e inclusivo, com democracia de 

gênero, justiça social e garantia dos direitos humanos. 

Saiba mais sobre o nosso trabalho: 

Site www.br.boell.org e www.boell.de 

Twitter @HBSbrasil  

Facebook https://www.facebook.com/bollbrasil Instagram @bollbrasil  
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