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Programa Prioritário de Bioeconomia  

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 08/2020 
 

Consultor PessoaJurídica – Especialista em Entomologia e Cultivo em Estufa 
para relatório de boas práticas de projeto desenvolvido pelo Programa 

Prioritário de Bioeconomia. 
 
 

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 Prioritário em Bioeconomia (PPBio) foi instituído pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) como estratégia diversificar e impulsionar investimentos no 
contexto da política de incentivos fiscais, abrangendo soluções para a exploração econômica 
sustentável da biodiversidade. Neste sentido, é competência do Programa receber e 
enquadrar projetos nos eixos definidos pela SUFRAMA, e apresentar para empresas do PIM 
para serem investidoras, ou, atender demandas das empresas do PIM por temas da 
bioeconomia ou destinação e tratamento de resíduos identificando agentes executores, ICTs, 
empresas nascentes de base tecnológica (startpus) ou negócios de impacto. 
 
Com o objetivo de desenvolver otimizar a gestão do Programa Prioritário de Bioeconomima, o 
IDESAM está selecionando 01 (um) especialista em entomologia e cultivo em estufa. 

 
2. Objetivo:  

 
Atuar na confecção de relatório de melhores práticas em cultivo em ambiente protegido 
(estufa) para produção em climas tropicais.  

 
3. Perfil do consultor:   
 

 
 Formação: Especialização, mestrado e ou doutorado em Entomologia 
 Sólida experiência em cultivos em ambientes fechados e produção em climas tropicais 
 Conhecimento em combate à Trips de tomateiro. 
 Conhecimento do pacote Office. 
 Dinamismo, pro atividade e capacidade de trabalhar em equipe. 
 Boa comunicação e relação interpessoal. 
 Capacidade acompanhar tarefas, executar atividades com autonomia, auxiliar na 

coleta de dados e informar todas as 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 
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ambiental, desenvolvimento social e a mitigação das mudanças climáticas; 
 
4. Descrição da Vaga:  

 
 Relatório de melhores práticas em cultivo em ambiente protegido (estufa); 
 Pesquisa bibliográfica das pesquisas mais atuais sobre cultivo em ambiente protegido; 
 Levantamento dos modelos de produção em ambiente protegido com ênfase em 

produção de climas tropicais.  
 

 
5. Período de Vigência  
 

 2 meses a partir da assinatura do contrato. 
 

6. Valor da Consultoria e Prazo para Envio da Proposta 
 

As propostas deverão ser enviadas até 05 de fevereiro de 2021. 
 
A proposta deverá contemplar o valor total para a realização das atividades descritas no 
item 4 considerando impostos e encargos necessários.  
 
7. Produtos 
 

 Relatório de melhores práticas em cultivo em ambiente protegido (estufa) 
 

 
8. Remuneração e Cronograma de Pagamento 
 

 A forma de pagamento pela prestação dos serviços deverá estar sinalizada na proposta 
orçamentária. 
 

9. Fonte Pagadora: 
 PPBio: Projeto Agrega +  

 
10.  Direitos Autorais e Confidencialidade 

 O (A) CONTRATADO (A) se obriga a manter em absoluto sigilo e 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 e propriedade intelectual, seja da 
CONTRATANTE ou de seus parceiros.   
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Os interessados deverão encaminhar currículo, portfólio (se houver) e carta de intenções o 
e-mail curriculo@idesam.org.br com o assunto ‘Especialista Entomologia PPBio`. Os 
candidatos pré-selecionados serão convocados para entrevista. O prazo para envio das 
propostas até o dia 12 de fevereiro de 2021. 

 
Manaus, 01 de fevereiro de 2021. 

 

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


