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Cidades Florestais 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 52/2020 

 

Estagiário em Comunicação Social 

 

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). 
 
Em 2018, foi iniciado o projeto Cidades Florestais, o qual é executado pelo IDESAM com 
apoio Fundo Amazônia /BNDES. O projeto tem como propósito fomentar a produção florestal 
familiar e comunitária do Amazonas, tanto madeireira quanto não madeireira. O fomento à 
produção florestal de uso múltiplo, pelo projeto, é desenvolvido por meio de: implantação de 
plataforma digital e aplicativo de apoio à gestão da produção comunitária; implementação de 
novos equipamentos e maquinários para a atividade florestal; elaboração de planos de 
manejo florestais; instalação da Rede de Óleos da Amazônia prevendo a construção de duas 
novas mini usinas de extração de óleos vegetais oriundos do extrativismo e apoio estrutural 
e gerencial a outras três já existentes.  
 
O Idesam está buscando um estagiário para suporte às redes sociais da Inatú, a Marca 
Coletiva das Comunidades Amazônicas, criada pelo Idesam juntamente com as associações 
e cooperativas, com o intuito de criar uma marca forte, única para comercializar produtos 
oriundos do Projeto Cidades Florestais. Além do desenvolvimento das atividades 
relacionadas a temática de comunicação social, marketing e suporte às atividades cotidianas 
do departamento de comunicação.  
 
 

2. Objetivo:  

 Auxiliar na produção de conteúdo para todas as mídias online da Inatu Amazônia, 
monitorar acessos e responder todas as interações nas redes sociais, e fazer gestão 
dos indicadores de desempenho;  

 Dar suporte ao contato com fornecedores que atendem contrato com o departamento 
de comunicação.   
 

3. Perfil do consultor Pessoa Jurídica:  

 Cursando a partir do quarto período de jornalismo, relações públicas, marketing ou 
áreas correlatas; 

 Conhecimento em gestão de redes sociais; 

 Habilidades com elaboração de textos; 

 Criatividade e inovação; 

 Planejamento e organização. 
 

http://www.idesam.org.br/
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4. Atividades:  

 Atualização e monitoramento das redes sociais da Inatú; 

 Apoio na organização de eventos; 

 Suporte na gestão de fornecedores do departamento de comunicação, realizando 
briefings e acompanhamento de produção de material. 

 

5. Período de Vigência: 
Novembro de 2020 a fevereiro de 2021. 

 

6. Valor de Apoio: 
Bolsa de R$ 1.020,00 por mês. 

 

7. Produtos: 

 Relatório mensal de monitoramento da rede social da Inatú; 

 Programação semanal de postagens nas páginas; 

 Atualizações de informações sobre as associações envolvidas no projeto, criando um 
histórico de cada uma. 
 

8. Prazo para aplicação: 
O recebimento de currículos será finalizado no dia 28/10 (quarta-feira), às 12h. As 
aplicações serão recebidas exclusivamente através do e-mail rh@idesam.org.br. 
Enviar a mensagem com o título “VAGA DE ESTÁGIO - COMUNICAÇÃO”. 
 

9. Direitos Autorais e confidencialidade: 
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, 16 de outubro de 2020. 
 
 

 
  ____________________________________ 

Carlos Gabriel Gonçalves Koury 
IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 
CNPJ: 07.339.438/0001-48 


