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TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 30/2020 

CONSULTOR/CONTRATAÇÃO CONSULTOR DE PROJETOS 

Manaus, 10 de Junho de 2020. 

 

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia abre oportunidade 
para atuação como consultor 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).  

Estamos buscando um profissional para atuar no acompanhamento de projetos de Producão 
Sustentável Florestal e Agroecológica. 

A Produção Rural Sustentável na Amazônia envolve o uso múltiplo da propriedade, 
considerando a área de Reserva Legal e a área de produção não-floresta. Para isso o Idesam 
tem apoiado diferentes arranjos de produção integrada, com diferentes formatos e culturas de 
produção. Uma iniciativa bastante promissora se dá através da Aliança Guaraná Maués, que 
está sendo desenvolvida no município de Maués com foco na cadeia do guaraná, suportado 
principalmente pela Ambev e a Agencia Americana para o Desenvolvimento – USAID. 

Esta contratação atuará no apoio à gestão documental de atividades e relacionamento 
institucional do Programa de Produção Rural Sustentável e Manejo e Tecnologias Florestais no 
escopo da Aliança Guaraná de Maués. 

Pré-requisitos: 

 Formação: Administração, Engenharia, Economia, Agronomia, Biologia, Gestão 
Ambiental e áreas correlatas; 

 Especialização na área ambiental e ou gestão de projetos. 
 Conhecimento avançado do pacote Office. 
 Experiência profissional mínima de 24 meses na gestão de projetos: elaboração de 

orçamentos, planejamento, execução, prestação de contas, relacionamento com  
doadores e prestadores de serviços, acompanhamento e prospecção/elaboração de 
projetos para captação de recursos. 

 É fundamental a fluência em inglês (escrita, leitura e conversação) 
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Classificatório: 

 Residir em Manaus 
 

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. 
 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 (pessoa física ou jurídica) 
 Remuneração: A definir pela experiência e perfil do candidato (apresentar intenção na 

proposta). 
 Período: até 06 meses (contratação por produtos). 

Descrição das Atividades: 

 Ações de demanda semanal: 
o Acompanhar o desenvolvimento dos produtos da parceria AGM (USAID-CIAT-

Ambev-IDESAM) e atividades em Maués do Grupos de Trabalho da Aliança 
o Preparar material de acompanhamento e relatoria periódica para parceiros; 
o Acompanhar o andamento dos contratos em andamento e produtos 

relacionados; 
 Produtos: 

o Matriz de Acompanhamento de Atividades on-line compartilhada entre 
executores, com status de execução e memória das reuniões; 

o Elaborar modelo padrão de reporte mensal para parceiros; 
o Manter cronograma de atividades atualizado do projeto atualizado no 

Taskwolrd; 
o Apoio à elaboração de 03 projetos relativos à agenda de produção 

agroecológica e florestal sustentável;  

 

Os interessados deverão encaminhar currículo, portfólio (se houver) e carta de intenções c/ 
pretensão salarial para o e-mail curriculo@idesam.org.br com o assunto ‘Contratação AGM’.  
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Na carta de intenções, recomenda-se apresentar de forma sucinta, clara e objetiva: i) área de 
formação e descrição das principais atividades profissionais desempenhadas nos temas 
relacionados a vaga pretendida; ii) motivos que o levaram a se candidatar a trabalhar no  
Idesam e; (iii) suas expectativas sobre como pode ajudar o Idesam a cumprir sua missão; iv) 
contatos de referência para consulta. Os candidatos pré-selecionados serão convocados para 
entrevista. O prazo para envio das propostas até o dia 25 de Junho de 2020. 


