TERMO DE REFERÊNCIA Nº 37/2020
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PESQUISA DE POLÍTICAS PÚBLICAS FLORESTAIS

Manaus, 23 de julho de 2020.

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia abre oportunidade
para atuação como Pesquisador de Exploração Madeireira

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).
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 Pesquisador para integrar a coordenação de políticas públicas
para projetos relativas à manejo florestal.

Objetivos:
Integrar a equipe do Idesam.
Pré-requisitos:





Formação em engenharia florestal, biologia ou área similar.
Experiência comprovada em sistema de informações geográficas e
sensoriamento remoto.
Conhecimento avançado do pacote Office.
Excelente redação em linguagem técnica e jornalística.
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Experiência e habilidades no setor de produção florestal e Unidades de
Conservação.
Experiência em projetos de políticas públicas e projetos com atividades com
Governo Federal e estaduais
Experiência no estado do Amazonas.
Experiência com manejo florestal ou políticas relativas ao tema.
Inglês intermediário (desejável Avançado).

Perfil do Candidato:






Facilidade de se comunicar publicamente e conduzir reunião com interinstitucionais
Dinamismo e capacidade de trabalhar em equipe.
Boa comunicação e relação interpessoal.
Disponibilidade para viagens locais, nacionais e internacionais de curta e longa
duração.
Modalidade de contratação: Pessoa Jurídica.

Principais Atividades:








Fazer parte da Coordenação de Políticas Públicas do Idesam, responsável por estudos e
análise relativas ao manejo florestal na Amazônia;
Desenvolver análises à partir de interpretação de imagens e sensoriamento remoto;
Desenvolver relatório e fazer apresentações;
Participar de reuniões e grupos de trabalho representando o projeto que estará
envolvido;
Dar apoio na elaboração de publicações técnicas;
Apoiar a realização de eventos, debates e discussões;
Apoio na elaboração de materiais de comunicação.

Período de vigência:
10 meses, com possibilidade de renovação.

Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de intenções, para o e-mail
curriculo@idesam.org.br com o assunto “Pesquisador de exploração madeireira – CPP”
indicando a pretensão salarial e a disponibilidade para início das atividades. 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
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candidatos pré-selecionados serão convocados para entrevista. O prazo para envio dos
currículos até o dia 10 de Agosto de 2020.
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