
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 01/2018 

CONTRATAÇÃO TÉCNICO FLORESTAL - RESIDÊNCIA EM APUÍ 

 

Manaus, 19 de Março de 2018. 

 

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia abre oportunidade 
para atuação como Técnico Florestal para projeto de produção madeireira e não-madeireira 
em pequena escala. 

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) é uma 
organização não-governamental sem fins lucrativos, com sede na cidade de Manaus, capital do 
Estado do Amazonas. Desde 2006 o Idesam trabalha para promover a redução do 
desmatamento e a conservação florestal, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento 
sustentável na Amazônia (ver site).  

Os programas e atividades do Instituto são desenvolvidos por profissionais diversificados e 
altamente qualificados. Seus recursos financeiros são originários de doações e contratos de 
pesquisas e suas ações são guiadas com o apoio de conselheiros de instituições renomadas e 
auditores independentes, defendendo a ética e a transparência em todos os seus atos. O 
Idesam acredita que a valorização da floresta é o caminho fundamental para a conservação da 
Amazônia, assim como para garantir seu papel na mitigação das mudanças climáticas e 
manutenção do equilíbrio hidrológico global. 

O Idesam está buscando um Técnico para atuar no projeto Cidades Florestais, apoiado pelo 
Fundo Amazônia / BNDES, dedicado a apoiar o fortalecimento do manejo florestal 
comunitário no Estado do Amazonas. 

O projeto Cidades Florestais tem como propósito apoiar a produção em pequena escala de 
madeira e óleos vegetais de origem familiar e comunitária em Silves, Itapiranga, São Sebastião 
do Uatumã, Apuí, Carauari, Lábrea, Maués e Boa Vista do Ramos. O fomento à produção 
extrativista de uso múltiplo madeira-óleos se dá por meio de: implantação de plataforma 
digital e aplicativo de apoio à gestão da produção comunitária; implementação de novos 
equipamentos e maquinários para a atividade florestal; elaboração de 25 planos de manejo 
florestais; instalação de duas novas mini usinas e apoio estrutural a outras três já existentes. 
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Pré-requisitos: 

 Formação: Técnico Florestal; 
 Experiência profissional mínima de 2 anos em: capacitação em atividades produtivas 

florestais; capacitação em organização social. 
 Experiência profissional mínima de um 2 anos no apoio a elaboração e condução de 

planos manejo florestal de pequena escala modalidade do Amazonas e/ou 
comunitários. 

 Disponibilidade para viagens recorrentes para o interior do Amazonas. 
 Disponibilidade para contratação imediata. 
 CNH: preferência A e B, mínimo categoria B. 

 
Classificatório: 
 

 Experiência em Assistência Técnica, Ambiental e Social (ATES). 
 Experiência comprovada na região do projeto. 
 Experiência no terceiro setor. 

 

Perfil do Candidato: 

 Dinamismo e capacidade de trabalhar em equipe. 
 Boa comunicação e relação interpessoal. 
 Flexibilidade e Adaptação para situações adversas no campo. 
 Acreditar na missão institucional do Idesam de promover a valorização e o uso 

sustentável dos recursos naturais da Amazônia como alternativa para a conservação 
ambiental, desenvolvimento social e mitigação das mudanças climáticas. 

Descrição da Vaga: 

 Modalidade de Contratação: CLT 
 Benefícios: plano de Saúde, seguro de vida, vale-auxílio (transporte/combustível e 

refeição/alimentação). 
 Necessário residir em Apuí. 

Descrição das atividades: 

 Executar as atividades e ações relacionadas à produção florestal madeireira e não-
madeireira no município de Apuí.  

 Atuar diretamente no apoio à produção, gestão comunitária e beneficiamento de 
óleos vegetais. 

 Capacitar e assessorar comunidades e grupos sociais de produção para gestão e 
produção madeireira e não-madeireira. 
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 Dar suporte e apoio a gestão direta e pares envolvidos, contribuindo para o excelente 
andamento do projeto em Apuí. 

 Reportar informações para o gestor direto. 
 

Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de intenções, para o e-mail 
curriculo@idesam.org.br com o assunto ‘Técnico Florestal APUÍ’ indicando a pretensão salarial 
e a disponibilidade para início das atividades. Na carta de intenções, recomenda-se apresentar 
de forma sucinta, clara e objetiva: i) área de formação e descrição do tempo (em anos) de 
atividade profissional e do tempo atuando em temas relacionados à área da vaga; ii) resumo 
das principais atividades desenvolvidas referente à área da vaga; iii) resumo do que conhece 
do Idesam na área e o que se vê contribuindo para que se atinja a missão do Instituto; iv) 
contatos de referência para consulta (se necessário). Os candidatos pré-selecionados serão 
convocados para entrevista. O prazo para envio dos currículos até o dia 23/03/2018. 


