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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 Estagiário em Gestão Ambiental, Economia, Administração, Engenharia Florestal 

 
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 ao seu Programa de Mudanças Climáticas e REDD+, incluindo apoio em 
projetos, pesquisas, relatórios, análises e apoio geral nas atividades do Instituto.   
 

 
2. Objetivo:  

 
• Auxiliar nas atividades do Programa de Mudanças Climáticas e REDD+ do Idesam, 

incluindo apoio geral aos projetos, realização de análises de dinâmicas de 
desmatamento e uso da terra em Estados da Amazônia, apoio com relatorias, 
análises econômicas, inventário de emissões de GEEs, entre outros. 
 

3. Perfil do Estagiário:  
 

• Estudante de 4o ou 5o ano em Gestão Ambiental, Economia, Administração ou áreas 
correlatas; 

• Conhecimento avançado em pacote office e planilhas financeiras;  
• Experiência prévia em elaboração de relatórios, busca de informações online, análise 

econômico-financeira, inventário de emissões de GEEs 
• Afinidade com questões socioambientais; 
• Boa organização, criatividade, comunicação e capacidade de resolver problemas 
• Inglês fluente 
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4. Atividades:  
 

a) Apoio nos projetos e atividades do Programa de Mudanças Climáticas e REDD+ 
do Idesam  

b) Desenvolvimento de materiais de apoio a eventos, oficinas e reuniões 
c) Auxiliar a equipe no planejamento e execução de atividades, relatorias e 

prestação de contas de projetos.   
d) Contribuir com a elaboração de propostas (pesquisa, produção textual e busca de 

documentos institucionais e online) para submissão de projetos voltados para 
atividades do Programa de Mudanças Climáticas e REDD+; 

e) Apoio a realização de inventários de emissões de GEEs 
f) Apoio nas demais atividades do Idesam.  

 
 
5. Período de Vigência: 

 
Junho a Dezembro de 2019 
 
 
6. Valor de Apoio:  

 
Bolsa de R$ 1.020,00 por mês, sendo R$ 852,80 como bolsa e R$ 167,20 como auxílio 
transporte. 
 

 
 

7. Direitos Autorias e confidencialidade: Descrever texto padrão conforme abaixo:  
 

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, 09 de Maio de 2019. 
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