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TERMO DE REFERÊNCIA
45/2022
Contratação de Pessoa Jurídica para realização de Treinamento em “Análise
Financeira de Projetos”

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 2004, 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).
Como resultado do projeto Cidades Florestais, executado pelo IDESAM com apoio Fundo
Amazônia/BNDES, foi criada a marca coletiva Inatú Amazônia e o aplicativo Cidades
Florestais. A marca atua de forma a otimizar a relação das associações com clientes, assim
como, a propaganda e marketing. Contudo, ainda persistem necessidades de avanços na
estratégia da marca de forma a possibilitar redução de dependência de recursos externos e
dar sustentabilidade às cadeias de valor sustentáveis apoiadas pela marca coletiva.
Dessa forma, o projeto “Inatú Amazônia – modelo de negócio de impacto socioambiental
gerido por populações tradicionais do Amazonas” executado pelo Idesam por meio de recursos
obtidos pelo Programa Prioritário de Bioeconomia – PPBio, tem como objetivo desenvolver um
negócio de impacto socioambiental para as associações integrantes da marca coletiva de
foram a gerar maior sustentabilidade financeira para as cadeias de valor sustentáveis.
Com o objetivo de promover a capacitação do time do Inatú Amazônia, o IDESAM está
selecionando 01 (uma) Pessoa Jurídica para a realização do Treinamento em “Análise
Financeira de Projetos”.

2.

Objetivo:


3.

Perfil do Prestador de serviço:




4.

Elaboração e execução de um treinamento presencial de média duração em “Análise
Financeira de projetos”, com foco na elaboração, execução, controle e prestação de
contas de projetos.

Experiência em finanças e tributos em projetos de P&D;
Experiência em contratação e cálculo de RH para projetos;
Experiência em docência.
Descrição da vaga/atividades:
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a)
b)

c)
d)

5.

Levantamento da demanda de treinamento na “área financeira de projetos” dos
colaboradores da Inatú Amazônia e stakeholders pontualmente selecionados.
Modelagem e desenvolvimento do plano de aula e material didático para atender as
demandas do treinamento como análise de plano de negócios, gestão de custos,
introdução a legislação pertinente a SUFRAMA e CLT e questões de execução
financeiras, entre outros.
Treinamento presencial com o time selecionado mediante aprovação do plano de
treinamento
Elaboração de relatório de treinamento com métricas de fixação de conteúdo.
Período de Vigência:
O curso deverá ser ministrado durante o período de outubro de 2022 a março de 2023.

6.

Sobre o processo

Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de intenção, para o e-mail
curriculo@idesam.org com o assunto ‘’Treinamento para análise financeira de projetos’’
indicando a pretensão do custo para a execução das atividades aqui descritas e um pequeno
cronograma de atividades.
Na carta de intenções, recomenda-se apresentar de forma sucinta, clara e objetiva: i)
área de formação e descrição da experiência 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 03/10/2022.

7.

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.

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
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(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 demais interseccionalidades a que uma
instituição de fato diversa e inclusiva deve se atentar.
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.

Manaus, 22 de setembro de 2022.

Paola Pacheco Bleicker
IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
CNPJ: 07.339.438/0001-48
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