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TERMO DE REFERÊNCIA 

02/2023 

 

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 contratação, em regime de contratação celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), 

para Analista de Negócios - Júnior.   

 

1. Contexto e Justificativa:  
 
O Programa Prioritário em Bioeconomia (PPBio) foi instituído pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA) como estratégia de diversificar e impulsionar investimentos 
no contexto da política de incentivos fiscais, abrangendo soluções para a exploração 
econômica sustentável da biodiversidade. O papel do Idesam é fazer a gestão tecnológica, 
administrativa e jurídica pelo PPBio, construindo pontes entre as empresas investidoras e o 
ecossistema de inovação em bioeconomia, constituído por: negócios de impacto social e 
ambiental, startups e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) públicas e privadas, 
credenciadas pelo CAPDA/SUFRAMA. 
 
Os projetos dos parceiros do ecossistema de inovação apoiados pelo PPBio são apresentados 
ás industrias do Polo Industrial de Manaus (PIM) para captação de recursos. Sendo 
apresentada a empresa investidora diversas oportunidades de investimento presentes na 
nossa carteira. Os Projetos do PPBio possuem como obrigação gerar novos negócios, 
produtos ou serviços para a bioeconomia amazônica 
 
A partir da escolha do investimento, inicia-se o desenvolvimento do Plano de Utilização dos 
Recursos (PUR). Aprovado o PUR, o recurso é repassado e inicia-se a etapa de implantação 
do projeto para geração de novo negócio, produto ou serviço pela Bioeconomia Amazônica. 
Os Projetos são frequentemente auditados. 
 
Com o objetivo de apoiar na escolha e a estruturação de uma visão de futuro para investimento 
para empresas do PIM, via Programa Prioritário de Bioeconomia, o IDESAM está 
selecionando 01 (uma) Pessoa Física: Analista de Negócios - Júnior. 

 

2. Objetivo:  
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Gerenciar o investimento do investidor, analisando e apresentando negócios promissores, 
reportando ao investidor o status dos investimentos. 
 

3. Perfil do contratado:  

 
1. Graduação em Economia, Administração ou áreas afins. 
2. MBA desejável. 
3. Conhecimento avançado do pacote Office. 
4. Dinamismo, proatividade e capacidade de trabalhar em equipe. 
5. Boa comunicação e relação interpessoal. 
6. Facilidade com análise de dados 
7. Boa organização, criatividade, comunicação e capacidade de resolver problemas. 
8. Residir em Manaus (AM). 

 
Diferenciais desejáveis: 
 

 Conhecimento na área de incubação/aceleração de negócios socioambientais do 
território Amazônico; 

 Conhecimento na área socioambiental, cadeias de produtos, produtos da Bioeconomia 
da floresta; 

 Conhecimento em startups e capitalização 
 

4. Descrição da vaga/atividades:  
 

a) Apresentação do portfólio de startups e projetos de P&D para investidor; 
b) Articulação com o ecossistema, startups, para o desenvolvimento de projetos. 
c) Análise dos negócios para apresentação aos possíveis investidores. 

 

5. Início: 
 

Fevereiro.  
 

6. Sobre o processo  
 
Os interessados deverão encaminhar currículo e carta de intenção, para o e-mail 
curriculo@idesam.org com o assunto ‘Analista de Negócios - Júnior’ indicando a pretensão 
do salário. 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 18/01/2023. 
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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 
(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.  
 
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, 09 de janeiro de 2023. 

 
 

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

 


