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TERMO DE REFERÊNCIA
Estagiário em Economia e Negócios Sustentáveis

1.

Contexto e Justificativa:

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. O Idesam trabalha para promover a valorização e o uso
sustentável dos recursos naturais na Amazônia e buscar alternativas para a conservação
ambiental, o desenvolvimento social e a mitigação das mudanças climáticas.
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 em pé 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 estagiário para suporte ao desenvolvimento das atividades
relacionadas a temática de economia, no tocando ao desenvolvimento de novos negócios,
valoração das cadeias de valor apoiadas pelo instituto e captação de recurso com
investimento de impacto e/ou doações.

2.

Objetivo:


3.

Auxiliar o desenvolvimento das atividades relacionadas a área de economia dentro do
Idesam, que abrange: coordenação do Programa de Aceleração de Negócios PPA
2019; análises econômico-financeiras de projetos (cases de negócios) internos e
captação de recursos para desenvolvimento das cadeias de valor que o Idesam atua.

Perfil do Estagiário:
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Estudante finalista em Economia, Administração ou áreas correlatas;
Conhecimento avançado em pacote office e planilhas financeiras;
Experiência prévia em análise econômico-financeira, análise de mercado e
desenvolvimento de plano de negócios (desejável);
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4.

Afinidade com questões socioambientais e negócios/startups de impacto;

Atividades:
a) Apoio no desenvolvimento de materiais de apoio a eventos, oficinas e reuniões
com empreendedores e parceiros do Programa de Aceleração PPA
(apresentação em Power Point, cartilhas, manuais, etc.);
b) Auxiliar equipe no planejamento e execução de eventos, oficinas e reuniões do
Programa de Aceleração da PPA e relacionados.
c) Apoiar equipe no planejamento, divulgação e acompanhamento da Chamada de
Negócios PPA 2019;
d) Contribuir com a elaboração de propostas (pesquisa, produção textual e busca de
documentos institucionais) para submissão de projetos voltados para atividades
do setor de economia e relacionados;
e) Apoio nas demais atividades do núcleo de economia.

5.

Período de Vigência:

Março a Setembro de 2019

6.

Valor de Apoio:

Bolsa de R$ 1.200,00 por mês

7.

Produtos:

- Apresentações em Power Point e Documentos Guias para realização de oficinas e reuniões
com empreendedores e parceiros do Programa de Aceleração (a depender da demanda);
- Versões Preliminares de formulários e documentos oficiais para submissão de projetos da
área (a depender da demanda e agenda acordada com equipe);
- Atualizações de Planilha Financeira, Memorando de Investimento e Teaser dos modelos de
negócios para Café Agroflorestal e Pecuária Sustentável quando solicitado;
- Demais atividades e produtos relacionados ao Programa de Aceleração da PPA e
demandas de submissões de projetos (a depender da agenda/planejamento mensal)
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8.

Prazo para aplicação:
O recebimento de currículos será finalizado no dia 28/2 (quinta-feira), às 12h. As
aplicações serão recebidas exclusivamente através do e-mail rh@idesam.org.br.
Enviar a mensagem com o título “VAGA DE ESTÁGIO - ECONOMIA”.

9.

Direitos Autorais e confidencialidade:

O CONTRATADO se obriga a manter em absoluto sigilo e a não revelar ou divulgar a
terceiros, nem tampouco utilizar modo algum, direta ou indiretamente em proveito próprio ou
de outrem informações confidenciais ou que possam caracterizar segredos de negócios, ou
consubstanciar direito de propriedade intelectual, seja da CONTRATANTE ou de seus
parceiros.

Manaus, 19 de Fevereiro de 2019.

____________________________________
Carlos Gabriel Gonçalves Koury
IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
CNPJ: 07.339.438/0001-48
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