Termo de Referencia para Contratação de Consultoria:
Fortalecimento Organizacional e administrativo para Cooperativa
Alternativa Mista do Alto Xingu - CAMPPAX
Contexto

O Programa Florestas de Valor promove a conservação na Amazônia
ao fortalecer as cadeias de produtos agroflorestais. Com o incentivo
ao mercado ético e boas práticas no manejo florestal e agrícola,
trabalha para gerar renda para comunidades extrativistas e
agricultores familiares. Fortalecidas, essas comunidades ajudam a
manter a floresta de pé, gerando renda, alimentos e serviços
ecossistêmicos. Ao conectar economicamente os produtores e o
mercado ético, o Projeto ajuda a criar novas formas de
desenvolvimento para a Amazônia.

Em São Félix do Xingu, o Projeto é desenvolvido em parceria com a
Cooperativa Alternativa Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu
– CAMPPAX, com a Casa Familiar Rural, a Associação das Mulheres
Produtoras de Polpas de Frutas, Prefeitura Municipal, empresas. O
financiamento é do Fundo Amazônia/BNDES, IFAD/Rainforest Alliance
e patrocínio da Petrobras.

A CAMPPAX trabalha na organização de base, comercialização de
cacau, castanha e jaborandi proveniente de seus cooperados e possui
uma demanda crescente, sobretudo pelo cacau convencional e
orgânico.

1.

Objetivo da contratação
O presente edital tem a função de contratação de profissional

devidamente qualificado, regulamentado e apto a execução de
serviços técnicos especializados com experiência em processos
administrativos e gestão de cooperativas, sobretudo às que envolvem
agricultura familiar.

2.

Escopo dos Serviços

O Objetivo principal dos trabalhos é desenvolvimento de habilidades
internas

da

cooperativa

para

gestão

de

seus

negócios,

desenvolvimento de protocolos, melhoria dos processos de
governança e transparência e apoio à diretoria na tomada de
decisões.

3.

Produtos a serem desenvolvidos e apresentados
 Relatórios analíticos do capital de giro da CAMPPAX para
compra de cacau, castanha e insumos;

 Auxiliar as coordenações de produção e a diretoria na
formação de preço, levantamento de custos e balanços
analíticos produtivos mensais por cadeia;
 Construção com as coordenações, diretoria e parceiros
ferramentas /processos para gestão e manuseio de
informações.
 Apoiar a diretoria na contratação e gestão de recursos
humanos;
 Monitorar

a

prestação

de

serviços

externo

de

contabilidade;
 Fazer a gestão de contratos diversos.

4.

Perfil
 Formação em administração de cooperativas e áreas afim.
 Ter experiência com cooperativas agrícolas.
 Afinidade com os movimentos sociais.
 Disponibilidade para morar em São Felix do Xingu - PA por 12
meses ou para viajar com frequência mensal ao município (ao
menos uma semana por mês).
 Ter habilidade para lidar com públicos diversos.

 Ter habilidade para dialogar e construir os processos com a
equipe da cooperativa.
 Construir coletivamente os processos administrativos.
 Capacidade de elaboração de relatórios analíticos mensais
quantitativos para gestão dos negócios.
 Ter habilidade de redação de documentos como relatórios,
comunicados internos e externos, relacionamento com clientes,
etc.
5.

Orientações para envio das propostas
A proposta deve conter:
 Currículo do profissional a ser designado para execução dos
serviços.
 Carta de intenção e motivação para preenchimento da vaga.
 Valor mensal dos honorários para desenvolvimento das
atividades.
 CNPJ da empresa para emissão de nota fiscal pelos serviços
prestados.

As

propostas

devem

selecaoservicos@imaflora.org

ser

enviadas

para:

com o título: Fortalecimento

Organizacional e administrativo da CAMMPAX. O edital estará
aberto até dia 28 de junho de 2019.

Dúvidas: em caso de dúvidas na elaboração da proposta encaminhar
exclusivamente
indicando o título.

via

e-mail

para

selecaoservicos@imaflora.org

