
 

ESTAGIÁRIO(A) DA REDE ORIGENS BRASIL® 
 

 
O IMAFLORA, organização não governamental sem fins lucrativos, sediada em Piracicaba (SP), 
está selecionando um(a) estudante para compor a Equipe do Origens Brasil®. 
 
A missão do Imaflora é incentivar e promover mudanças nos setores florestais e agrícolas, 
visando à conservação e o uso responsável dos recursos naturais e a promoção de benefícios 
sociais. Mais informações no site www.imaflora.org. 
 
O presente processo seletivo prevê a contratação de um estudante para atuar como Estagiário 
da Rede Origens Brasil® junto ao Imaflora. 
 
Contextualização da Rede Origens Brasil® (área de atuação do estágio) no IMAFLORA: 

 
O Origens Brasil® é uma rede que surgiu para dar transparência às cadeias de produtos da 
floresta e ajudar os consumidores a identificar, através de um selo, empresas e produtos que 
valorizam e respeitam, em suas práticas comerciais, as florestas e quem vive delas.  
 
A rede Origens Brasil® é administrada pelo IMAFLORA (www.imaflora.org) e defende caminhos 
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, a partir da valorização das atividades 
econômicas das populações tradicionais e povos indígenas, suas culturas e modo de vida.  
 
Por meio de um sistema de garantia de origem socioambiental com forte componente de 
tecnologia, comunicação e articulação em rede, aproxima o produtor de empresas e do mercado 
consumidor, promovendo relações comerciais com menos intermediários, mais transparentes e 
éticas. 
 
Para saber mais sobre a Rede Origens Brasil: http://www.origensbrasil.org.br/  
 
Instagram: https://www.instagram.com/origensbrasil/?hl=pt-br  
 
Responsabilidades do cargo: 
 

• Contribuir na elaboração do Programa de Estágio, ou seja, com liberdade para 
desenvolver um projeto com nossa equipe. 

• Apoiar no planejamento e organização de eventos de diferentes dimensões, 
localização e públicos junto à equipe do Imaflora e parceiros. 

• Apoiar na gestão de demandas internas, atendimento, planejamento e 
acompanhamento de agendas compartilhadas (e-mails, telefonemas, reuniões, 
viagens, participação em eventos). 

• Dar suporte à equipe do Origens Brasil e acompanhar as atividades da área com 
ênfase nas atividades administrativas e operacionais (prestação de contas, logísticas 
de viagens, socilitação de pagamento e solicitação de contrato). 

• Revisar materiais com foco na comunicação e proposta de valor do Origens Brasil 
(conteúdo para publicação dos materiais do Origens Brasil). 

• Consolidar e organizar Relatórios de Financiadores. 
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• Apoiar na gestão de relacionamento com os clientes (respostas aos e-mails e 
direcionar os contatos recebidos via site). 

• Apoiar no sistema de gestão (organizar e armazenar os documentos, fotos). 

• Apoiar no envio de cartas e materiais via correio.  

• Acompanhar as atividades relacionadas aos Projetos. 
 
Área de formação: 

• Estar cursando a partir do segundo ano de qualquer curso de graduação com 
disciplinas ou experiências práticas correlatas às responsabilidades e competências da 
posição. 
 

Qualificações necessárias: 

• Identidade e compromisso com a missão e valores do IMAFLORA. 

• Compromisso com condutas éticas, de respeito aos direitos humanos incluindo a 
proteção aos direitos de crianças e adultos vulneráveis. 

• Habilidades de organização de logística, eventos e comunicação escrita. 

• Gosto de trabalhar em equipe. 

• Capacidade para interagir e dialogar com diferentes atores (empresas, comunidades 
tradicionais e povos indígenas). 

• Agilidade e senso de urgência afiados em múltiplas tarefas. 

• Excelente relacionamento interpessoal, agilidade e facilidade de construção de vínculo. 

• Organização e autogerenciamento com disciplina. 

• Autonomia com iniciativa. 

• Facilidade em lidar com múltiplos temas simultâneos. 

• Domínio em informática (Pacote Office, Internet, Plataformas OneDrive e Google Drive 
e Salesforce). 

• Sistematização e gerenciamento de dados, produtos, documentos e atas.  
 
Qualificações desejáveis: 

• Nível intermediário de Inglês e/ou espanhol; 

• Facilidade no uso de rede social. 

• Facilidade para elaborar textos e relatórios.  
 
Condições de trabalho: 
 

• Bolsa auxílio compatível. 

• Benefícios: Vale Transporte e Seguro de Vida. 

• Trabalhos serão realizados home office. 

• Carga horária 30 horas semanais. 

• Disponibilidade para início em 25/03/21. 
 
Processo de seleção: 
 
Os interessados devem enviar o Currículo para o endereço: contatos@origensbrasil.org.br até 
o dia 15/03/2021 identificando no assunto: Seleção Estágio Origens Brasil. 
 
 



 

Somente os candidatos selecionados pela avaliação de currículos serão contatados pelo 
Imaflora. 

 
“O Imaflora incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de 
mulheres, mulheres e homens negros, indígenas, pessoas com deficiência, membros da 
comunidade LGBTQI+, pessoas de todas as culturas e nacionalidades, jovens e idosos, entre 
outros seres plurais. 


