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TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 15/2021 
 

Contratação de coordenador do projeto Aliança Guaraná de Maués. 
 

Manaus, 22 de Fevereiro de 2021 
 
Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia abre 
oportunidade para atuação como coordenador do projeto Aliança Guaraná Maués 
(AGM).  
 
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.  
O IDESAM realiza a secretaria executiva da Aliança Guaraná Maués – AGM, uma iniciativa da 
AMBEV em parceria com USAID/CIAT, integrada pela Plataforma Parceiros Pela Amazônia 
(PPA). Esta agenda é desenvolvida no município de Maués, com o foco na produção rural 
sustentável e conservação local, principalmente na cadeia do guaraná. A Aliança Guaraná 
Maués atua na conservação da biodiversidade, dinamizando o desenvolvimento sustentável 
do território de Maués, implementando modelos produtivos sustentáveis da agricultura familiar, 
a partir de ações práticas de gestão inclusiva e participativa, de valorização da cultura local 
em todas as suas expressões. 
 
Estamos buscando um profissional para coordenar as atividades da secretaria executiva da 
AGM em Maués. 
 
Mais informações sobre o projeto: https://idesam.org/agm/ e da iniciativa Parceiros Pela 
Amazônia – PPA: https://ppa.org.br/. 
 
Objetivo:  
 
Coordenar a secretaria executiva da AGM e a execução das atividades no desenvolvimento 
da AGM em Maués (ações de campo, fomento à rede de parceiros locais, relatoria, 
cronograma, controle de entregas). 
 
Pré-requisitos:  
 

 Ter possibilidade de residir em Maués ou de realizar viagens constantes ao município. 
 Conhecimento avançado do pacote Office.  
 Experiência profissional na gestão de projetos: elaboração de orçamentos, 

planejamento, execução, prestação de contas, relacionamento com doadores e 
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prestadores de serviços, acompanhamento e prospecção/elaboração de projetos para 
captação de recursos. 

 Profissional com habilidade em gestão de projetos e grupos, e com experiência 
amazônica.  Formação profissional referencial: nível superior em ciências florestais, 
agrárias ou biológicas, gestão ambiental, administração ou relativa à áreas sociais. 
Pós-graduação em áreas com contribuam com as características do projeto valorizarão 
o candidato. 
 

Perfil do Candidato:  
 

 Dinamismo, proatividade e capacidade de trabalhar em equipe.  
 Boa comunicação e relação interpessoal.  
 Boa organização, apto a coordenar a execução de projetos, organização de 

cronograma, entregas e manutenção de prazos; 
 Facilidade de se comunicar publicamente e articular parcerias.  
 Disponibilidade para viagens locais e nacionais curta, média e longa duração 

(disponibilidade de morar em Maués será considerado diferencial). 
 Capacidade de planejar e executar atividades com autonomia, mantendo a 

coordenação informada das 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 
ambiental, desenvolvimento social e a mitigação das mudanças climáticas. 

 Preferência para candidatos com fluência em inglês (escrita, leitura e conversação). 
 

Descrição da vaga:  
 
Modalidade de contratação: contrato de experiência de 03 meses, com possibilidade de 
renovação ou contratação definitiva.  
Remuneração: A definir pela experiência e perfil do candidato. Apresentar intenção na 
proposta. 
 
Descrição das Atividades:  
 

 Coordenar o desenvolvimento dos produtos da parceria AGM (USAID-CIAT-Ambev-
IDESAM) e atividades em Maués do Grupos de Trabalho da Aliança; 

 Reportar com periodicidade o Comitê Gestor da AGM; 
 Acompanhar o andamento e implementação dos contratos em andamento e produtos 

relacionados;  
 Coordenar as atividades de campo com grupos locais na sede do município e no 

interior de Maués; 
 Articulação com parcerias; 
 Proposição de ações inovadoras para melhor do impacto da AGM sobre o público-alvo 

e no município; 
 Implementar a Teoria da Mudança da Aliança Guaraná de Maués. 
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Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de intenções com pretensão 
salarial para o e-mail curriculo@idesam.org.br até o dia 08 de março de 2021, com o 
assunto ‘Coordenador AGM’. Na carta de intenções, recomenda-se apresentar de forma 
sucinta, clara e objetiva: i) área de formação e descrição das principais atividades profissionais 
desempenhadas nos temas relacionados a vaga pretendida; ii) motivos que o levaram a se 
candidatar a trabalhar na vaga apresentada e; (iii) suas expectativas sobre como pode ajudar 
o Idesam a cumprir a agenda de trabalho da Aliança Guaraná Maués; iv) contatos de referência 
para consulta. Os candidatos pré-selecionados serão convocados para entrevista. 

 


