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TERMO DE REFERÊNCIA 
Nº. 05/2023 

 
O INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA - IDESAM, com sede na Rua 
Barão de Solimões, 12, Cj. Parque das Laranjeiras, Flores, CEP 69.058-250 Manaus/AM, Brasil, CNPJ 
07.339.438.0001-48, neste ato representado por sua representante legal na forma de seu estatuto social; 
 
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), para suprir vagas em seu quadro 
de colaboradores, o IDESAM, vem por meio deste, viabilizar a seleção de 01 (uma) pessoa estagiária, para apoio 
administrativo nas atividades de seleção de empreendimentos e dos projetos correlatos da AMAZ.   
 

1. Contexto e Justificativa 

 
A AMAZ é uma aceleradora de impacto, criada a partir de um programa de aceleração e investimento da 

Plataforma Parceiros pela Amazônia. Ela já acelerou 30 startups, ajudou a desenvolver o ecossistema de impacto 

na Amazônia e foi reconhecida como o melhor programa de aceleração do norte do Brasil. A AMAZ busca novos 

conceitos de negócios e empresas que contribuem para a preservação da floresta, valorizam conhecimentos 

tradicionais e geram emprego e renda para as comunidades da Amazônia. 

 

A AMAZ é coordenada pelo Idesam e tem como parceiros estratégicos e fundadores Fundo Vale, Instituto 

Humanize, Instituto Clima e Sociedade, Fundação Good Energies, Fundo JBS pela Amazônia e Plataforma Parceiros 

pela Amazônia (PPA). Conta também com uma ampla rede de parceiros como Move, SenseLab, Mercado Livre, 

FutureBrand, SBSA, ICE, Costa Brasil, Climate Ventures, e diversos investidores privados. 

 
2. Objetivo 

 

2.1 Auxiliar nos processos internos de seleção e análise de propostas de empreendimentos. 

 

3. Perfil da pessoa estagiária: 

 

 Graduação a partir do 3º ano de Economia, Administração, Gestão Ambiental, Engenharia Florestal e 

Direito;  

 Conhecimento avançado no pacote Office;  

 Pró atividade, dinamismo e capacidade de trabalhar em equipe; 

 Boa comunicação e relação interpessoal; 

 Residir em Manaus – AM.  

 
 

http://www.idesam.org/
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4. Descrição das atividades: 
 

A) Apoio administrativo na redação e preparação de documentos; 

B) Organização de documentação técnica;  

C) Apoio pesquisa de informações;  

D) Apoio na execução da seleção de negócios;  

E) Auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais;  

F) Auxiliar no agendamento e organização de encaminhamentos de reuniões;  

G) Auxiliar na elaboração de orçamentos e projetos, incluindo consulta de preços; 

H) Organizar e arquivar documentos; 

I) Apoio organização de eventos.  

 

5. Período de Vigência 

 

5.1 Fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, podendo ser renovado.  
 

6. Sobre o processo 
 
Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de motivação para o e-mail curriculo@idesam.org 

com o assunto “Estágio: apoio administrativo seleção de empreendimentos e projetos da AMAZ”. As pessoas 

pré-selecionadas serão convidadas para entrevista.  

Prazo para envio do currículo e carta de motivação: até 05 de fevereiro de 2023. 

 
7. 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 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.  

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. 

 
8. Direitos autorais e confidencialidade 

 

https://idesam.org/sobre
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O (A) contratado (a) se obriga a manter em absoluto sigilo e a não revelar ou divulgar a terceiros, nem tampouco 

utilizar de modo algum, direta ou indiretamente em proveito próprio ou de outrem informações confidenciais ou 

que possam caracterizar segredos de negócios, ou consubstanciar direito de propriedade intelectual, seja da 

contratante ou de seus parceiros. 

 
Manaus, 27 de janeiro de 2023. 

 
Paola Pacheco Bleicker 
Diretora Executiva - IDESAM 
CNPJ: 07.339.438/0001-48 


