
 

Termo de Referência  

Qualidade na área de Certificação Florestal 

 

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora – é uma associação civil 

sem fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995. 

Nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas 

uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável 

dos recursos naturais. www.imaflora.org  

Nessa perspectiva, o Imaflora desenvolve projetos com objetivo de conciliar a conservação dos 

recursos naturais com o desenvolvimento local valorizando a sociobiodiversidade. 

Objetivo do serviço: 

O objetivo desse termo de referência é selecionar e contratar Prestador de Serviço para a 

realização de atividades relacionadas a Qualidade na área da Certificação Florestal.  

Escopo do serviço: 

O escopo de serviço é apresentado a seguir e deve ser realizado de acordo com a descrição 

abaixo: 

 Manutenção da acreditação junto à ASI e INMETRO; 

 Organização do sistema de gestão; 

 Atualização, controle e monitoramento do sistema Salesforce; 

 Controle e monitoramento de não conformidades, organização da equipe para 

resoluções e ações corretivas; 

 Implementação de políticas institucionais, no que se refere aos processos 

relacionados à Certificação Florestal do Imaflora; 

 Controle de processos, atualização e melhorias de procedimentos e 

documentos de gestão junto à equipe florestal. 

 

 

 

http://www.imaflora.org/


 

Qualificações obrigatórias: 

 Formação nas áreas de Administração, Qualidade e SGI. 

 Conhecimento em gestão de processos e indicadores; 

 Conhecimento avançado de língua inglesa; 

 Conhecimento avançado do pacote Office. 

 

Qualificações desejáveis: 

 Desejável conhecimento em sistema de certificações socioambientais (FSC® e 
CERFLOR); 

 Desejável conhecimento em Metodologia Ágil e PDCA; 

 Desejável conhecimento no sistema Salesforce ou semelhante; 

 Desejável Auditor qualificado ISO 19.000; 

 Experiência em sistemas normativos de acreditação. 

 

Condições para execução do serviço: 

 Disponibilidade de 160 horas/mês durante 6 meses, podendo se estender conforme 

desempenho e necessidade. 

 

Orientações e prazos para envio dos currículos: 

As pessoas interessadas devem enviar currículo  até 15/03/2021 para o endereço 

qualidadeflorestal@imaflora.org, com o título Gestão da Qualidade. 

 “O Imaflora incentiva a diversidade e para isso preza por consultorias e/ou prestações de 

serviço por empresas que tenham condutas éticas e morais e estimulem a pluralidade em sua 

equipe”. 

 

mailto:qualidadeflorestal@imaflora.org

