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TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO COORDENADOR DE PROJETOS - BIOECONOMIA 

Manaus, 11 de Junho de 2019. 

 

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia abre oportunidade 
para atuação como Coordenador de projetos. 

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). 

O Idesam está buscando um profissional para atuar na gestão e apoio de projeto voltado para 
área de Bioeconomia.  

Pré-requisitos: 

 Formação: Engenharia ambiental, engenharia florestal, biologia, ecologia e áreas 
correlatas; 

 Desejável pós-graduação ou especialização na área ambiental e ou gestão de projetos. 
 Conhecimento avançado do pacote Office. 
 Experiência profissional mínima de 24 meses na gestão de projetos da Amazônia com 

acompanhamento de prestação de contas. 

Classificatório: 

 Residir em Manaus. 
 Inglês intermediário (idioma avançado é diferencial). 

 

Perfil do Candidato: 

 Dinamismo, proatividade e capacidade de trabalhar em equipe. 
 Boa comunicação e relação interpessoal. 
 Facilidade de se comunicar publicamente e articular parcerias. 
 Disponibilidade para viagens locais e nacionais curta/média duração. 
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 Capacidade de planejar e executar atividades com autonomia, mantendo a coordenação 
informada das atividades desempenhadas. 

 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 a mitigação das mudanças climáticas. 

Descrição da vaga: 

 Modalidade de contratação: prestação de serviços 
 Salário: A definir. 
 Período: inicialmente 3 meses. 

Descrição das Atividades: 

 Apoio a diretoria técnica do Idesam na gestão e elaboração de projetos em 
Bioeconomia; 

 Acompanhar os projetos da área; 
 Apoiar a elaboração de projetos; 

Os interessados deverão encaminhar currículo, portfólio (se houver) e carta de intenções para 
o e-mail curriculo@idesam.org.br com o assunto ‘Coordenador de projetos - Bioeconomia’. 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 17 de Junho de 2019. 


