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TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 034/2020 
 

Profissional para compor equipe do Programa de Manejo e Tecnologias Florestais. 
 

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. 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 Programa de Manejo e Tecnologias Florestais atua por meio de capacitações e atividades 
de extensão rural para difundir e aperfeiçoar as práticas do manejo florestal. Os 
pesquisadores envolvidos também realizam pesquisas e atuam no fomento a políticas 
públicas para avaliar e propor melhorias técnicas, políticas e de gestão para o manejo 
florestal. 
 
O IDESAM está selecionando profissional para compor o quadro de funcionários do 
Programa de Manejo e Tecnologias Florestais, por prazo determinado, podendo ser 
prorrogado. 
 

 
2. Perfil do profissional: 

 
• Conhecimento em manejo florestal, análise econômica de viabilidade para manejo 

florestal sustentável, experiência com comunidades ribeirinhas; 
• Ter disponibilidade para viagens de campo no interior da Amazônia; 
• Possuir dinamismo, pró atividade, habilidade de escrita e trabalho em equipe; 
• Experiência de 1 a 2 anos. 

 
 
3. Período de vigência e meio de contratação: 

 
O contrato de trabalho em regime CLT, com todos os direitos, carga horária semanal de 40 
horas, com período de experiência até a efetivação da contratação. 
 
 
4. Prazo para envio de currículo:  
 
Encaminhar currículo com carta de apresentação para o e-mail:  curriculo@idesam.org.br 
com o assunto: Profissional – Equipe PMTF. 
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Os currículos deverão ser enviados até 24 de julho de 2020. 
  
 
5. Direitos Autorias e confidencialidade:  

 
O(A) CONTRATADO(A) 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, 14 de julho de 2020. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Carlos Gabriel Gonçalves Koury 
IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 
CNPJ: 07.339.438/0001-48 
 
 

 


