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Cidades Florestais 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 71/2020 

 

Contratação CLT – Analista Marketing e Logística Projeto Cidades 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). 
 
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 de duas novas mini usinas e apoio estrutural a outras três já 
existentes.  

 
Com o objetivo de assessorar tecnicamente as organizações sócias apoiadas pelo projeto, o 
IDESAM está buscando analista para apoiar as atividades de apoio à comercialização 
de produtos das organizações sociais que compõe o projeto Cidades Florestais, 
apoiado pelo Fundo Amazônia / BNDES, assim como, de apoio logístico para as 
atividades do projeto. 
 

 

2. Pré-requisitos: 
 

 Experiência profissional em marketing e vendas.  

 Experiência profissional em logística na Amazônia. 

 Experiência com comunidades ribeirinhas. 

 CNHB definitiva e válida. 

 

3. Perfil do Candidato: 
 

 Disponibilidade para residir em Manaus. 

 Disponibilidade para realizar viagens e atividades de campo. 

 Pro atividade, dinamismo e capacidade de trabalhar em equipe. 
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 Boa comunicação e relação interpessoal. 

 Modalidade de contratação: CLT. 

4. Principais Atividades: 
 

 Apoiar a logística necessária e a comunicação entre as organizações sociais e seus 

clientes para garantir a entrega de produtos das cadeias da sociobiodiversidade 

apoiadas pelo projeto. 

 Realizar atividades de cotação e compras de itens necessários para apoiar o 

desenvolvimento das cadeias da sociobiodiversidade apoiadas pelo projeto. 

 

Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de intenções, para o e-mail 

andre.vianna@idesam.org.br com o assunto ‘Analista Marketing e Logística – Cidades 

Florestais’ 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 candidatos pré-selecionados serão 

convocados para entrevista. O prazo para envio dos currículos é 18/12/2020. 

 
 

 
 

Manaus, 02 de dezembro de 2020. 
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Carlos Gabriel Gonçalves Koury 
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