
 
Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 
R. Barão de Solimões nº 12, Cj. Parque das Laranjeiras – Flores 
CEP: 69058-250 - Manaus, Amazonas – Brasil  
Tel/Fax: + 55 92 3347-7350 
E-mail: idesam@idesam.org.br / Site: idesam.org 
 
 
 

 
 

Página 1 de 4  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº. 10/2022 
 

CONTRATAÇÃO ANALISTA PLENO DE PESQUISA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA 
ATUAR NA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESTRATÉGIAS RELACIONADAS AOS 

TEMAS: GOVERNANÇA TERRITORIAL E ANÁLISES SOCIOECONÔMICAS 
 

 
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).  
 
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.  
 
A Coordenação de Políticas Públicas (CPP) desenvolve estudos e projetos voltados à 
melhoria da gestão e governança territorial, transparência e acesso a informação, 
advocacy, aumento da efetividade de políticas públicas ambientais, aumento da 
participação popular nos processos decisórios, e geração de informações para subsidiar a 
consolidação de Áreas Protegidas.  
 
 
O IDESAM está buscando um Analista de Pesquisa para atuar na geração de 
informações e estratégias relacionadas aos temas: governança territorial e análises 
socioeconômicas.  
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2. Objetivo 

 Atuar na geração de informações e estratégias relacionadas aos temas: governança 
territorial e análise de informações socioeconômicas.  

 

 
 

3. Perfil do consultor: 
 

 Ensino Superior Completo em: Ciências Ambientais, Biológicas, Agrárias e 
Humanas. 

 Conhecimento avançado do pacote Office. 
 Experiência profissional mínima de 3 anos. 
 Excelente redação em linguagem técnica e jornalística. 

 Residência permanente em Manaus. 
 Experiência prévia no estado do Amazonas.  
 Experiência prévia em Áreas Protegidas, levantamento e análise de informações 

socioeconômicas.  
 Inglês intermediário (desejável Avançado). 
 Facilidade de se comunicar publicamente e articular parcerias. 

 Dinamismo e capacidade de trabalhar em equipe. 
 Habilidade para trabalhar com comunidades tradicionais. 
 Boa comunicação e relação interpessoal. 

 Disponibilidade para viagens locais, nacionais, quando a situação for viável. 
 Modalidade de contratação: Pessoa Jurídica. 
 Desejável: 

o Moderação de grupos e condução de processos participativos 
o Pós-graduação ou especialização 
o Experiência em SIG 

 
 

4. Descrição das atividades: 
 

● Geração e coleta de informações relacionadas a levantamentos socioeconômicos. 
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● Geração e coleta de informações relacionadas a Áreas Protegidas e governança 
territorial. 

● Geração e coleta de informações relacionadas ao Meios de Vida Sustentáveis 
(MVS) de comunidades tradicionais. 

● Organização de expedições (atividades de campo). 
● Elaboração de relatórios técnicos. 
● Suporte as atividades da Coordenação de Políticas Públicas. 
● Apoiar a realização de eventos, debates e discussões. 

 
 

5. Período de vigência 

 6 meses a partir da assinatura do contrato. 

 
6. Informações sobre a consultoria: 

● Modalidade de contratação: PJ 
● Remuneração: A definir pela experiência e perfil do candidato (apresentar intenção 

na proposta). Período de vigência: 06 meses, com possibilidade de renovação. 

 

7. Fonte pagadora: 

 Invert 

 
8. Diversidade e inclusão social 

 
O Idesam tem compromisso com a inclusão social e diversidade em nossa organização, 
reforçado em nosso Programa de Integridade e Código de Ética e Conduta 
(disponibilizados no site https://idesam.org/sobre), e isso se reflete nos processos de 
recrutamento e seleção e tomada de preços. Nesse sentido, assumimos responsabilidades 
no que diz respeito à luta antirracista, à promoção da equidade de gênero, inclusão de 
pessoas LGBTQIA+ e Pessoas com Deficiência (PcD) e às demais interseccionalidades a 
que uma instituição de fato diversa e inclusiva deve se atentar.  
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Desse modo, o Idesam encoraja fortemente a candidatura de pessoas não brancas, 
mulheres, LGBTQIA+, PcDs, indígenas, quilombolas, migrantes e demais grupos 
atravessados por violências, opressões e sub-representação nos espaços. 
 
 

9. Sobre o processo 

Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de intenções, para o e-mail 
curriculo@idesam.org.br com cópia para fernanda.meirelles@idesam.org.br com o assunto 
‘Analista Pleno de Pesquisa CPP - Invert’ 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 até o dia 14 de fevereiro de 2022. 
 

 

Em caso de dúvidas, podem contatar o e-mail curriculo@idesam.org.br 
 

 
 

Manaus, 02 de fevereiro de 2022 
 
 

Paola Pacheco Bleicker 
 

IDESAM – Instituto de Conservação 
e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 

CNPJ: 07.339.438/0001-48 
 


