
 

Termo de Referência para a contratação de um consultor(a) 
júnior de apoio a iniciativa de legalidade florestal 

 

O IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola)1, é uma 
associação civil sem fins lucrativos, fundada em Piracicaba em 1995. O IMAFLORA 
está dedicado a incentivar e a promover mudanças nos setores florestal e agrícola, 
visando a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e a geração de 
benefícios sociais. Nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as 
florestas tropicais é dar às mesmas uma destinação econômica, associada a boas 
práticas de manejo e a uma gestão responsável dos recursos naturais.  

Desde 2020, o IMAFLORA iniciou a implementação de projetos voltados a promoção 
de legalidade para o setor florestal da Amazônia brasileira conjuntamente a uma série 
de parceiros e organizações do terceiro setor, além da implementação de um fórum de 
diálogo qualificado voltado à expansão do manejo e da sustentabilidade no setor 
florestal, denominado de ‘fórum de soluções’. O IMAFLORA também criou, no âmbito 
desta estratégia, uma plataforma de referência em transparência das informações a 
respeito dos fluxos de madeira produzidos na Amazônia, chamada de Timberflow 

(www.timberflow.org.br). Finalmente, dentro da iniciativa de legalidade florestal, o 

IMAFLORA planeja a implementação de um conjunto de ações voltadas a mercados 
responsáveis e ao fomento de compras públicas e privadas de madeira, assim como o 
apoio à uma agenda positiva florestal focada na promoção do manejo florestal, 
concessões florestais e no manejo florestal comunitário e familiar.  
 

OBJETIVO DO SERVIÇO 

O objetivo desse termo de referência é descrever os serviços de um(a) profissional de 
apoio operacional e técnico para a implementação das diferentes ações planejadas no 
âmbito dos projetos que compõe a iniciativa de legalidade florestal. Buscamos, para 
esta função, um(a) prestador(a) de serviços a ser contratado(a) como pessoa jurídica 
para desempenhar o papel de assistente nas funções, atividades e estratégias a 
serem lideradas pela equipe do IMAFLORA dedicada à iniciativa. A princípio, o 
contrato a ser estabelecido com o(a) prestador(a) de serviços terá uma validade de 3 
meses, a ser prorrogável de acordo com o andamento das atividades e com o 
desempenho do(a) prestador(a) a ser avaliado pela equipe líder do projeto.  

 

ESCOPO DO SERVIÇO A SER PRESTADO 

Através deste termo de referência, buscamos um(a) consultor(a) júnior para apoiar a 
iniciativa de legalidade florestal, que desenvolverá as seguintes atividades, sob 
orientação da equipe líder do projeto: 

 

 
1 Ver www.imaflora.org. 
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• Apoiar a coordenação da iniciativa de legalidade em ações operacionais 
diversas que sejam necessárias para a implementação dos projetos, incluindo 
contato com parceiros e atores chaves, revisão de documentos e publicações, 
geração de análises e de apresentações, compilação de debates e 
discussões, e apoio na harmonização de agendas e de pautas relevantes; 

• Apoiar a equipe do IMAFLORA na realização e condução dos encontros 
regulares do ‘fórum de soluções’, incluindo a formatação da agenda, reporte 
das discussões, apoio aos trabalhos dos grupos de trabalho que forem 
formatados para o fórum, entre outras atividades e rotinas que se façam 
necessárias para o pleno funcionamento deste espaço de debate; 

• Apoiar a equipe do IMAFLORA nas ações necessárias ao desenvolvimento da 
plataforma Timberflow, incluindo a análise de documentos e informações, 
sistematização dos resultados gerados, sistematização de reuniões e de 
encontros técnicos, entre outras rotinas; 

• Apoiar a equipe do IMAFLORA nas diferentes pautas, posicionamentos, 
artigos e boletins que sirvam de documentação para a condução da agenda 
positiva florestal, incluindo o apoio à condução de agendas e de reuniões com 
diferentes atores públicos e privados listados como chaves nas ações da 
iniciativa de legalidade florestal; 

• Apoiar a equipe do IMAFLORA nas ações, reuniões, discussões e produtos 
advindos das articulações realizadas na área de mercados florestais, incluindo 
o apoio em estudos, treinamentos, capacitações e encontros que sejam 
realizados para tal fim; 

• Apoiar a equipe do IMAFLORA nas funções de gerenciamento das ações da 
iniciativa, incluindo a atualização de planilhas e de sistemas, 
acompanhamento de prazos e de produtos, formatação de relatórios, e demais 
rotinas eventuais de captação de recursos e de contato com doadores e 
financiadores dos projetos; 

• Realizar o reporte e documentação dos resultados obtidos, de acordo com 
plano de trabalho a ser estabelecido com a equipe líder do projeto.  

 

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

• O contrato de prestação de serviços deverá ser formalizado através de pessoa 
jurídica devidamente constituída; 

• A pessoa jurídica responsável pelo serviço deverá deter Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE) compatível com o escopo descrito neste 
termo de referência;  

• A pessoa jurídica responsável pelo serviço deverá demonstrar regularidade 
com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras compatíveis 
com seu ramo de negócio; 



 

• A pessoa jurídica responsável pelo serviço deverá ter conta corrente jurídica 
para a realização dos pagamentos; 

• A pessoa jurídica responsável pelo serviço deverá indicar um consultor(a) 
designado(a) por sua execução que esteja vinculado(a) a mesma formalmente;  

• O(a) consultor(a) a ser designado(a) deverá ter formação superior que tenha 
relação com as áreas sociais e ambientais, destacando engenharia florestal, 
agronômica, ecologia, biologia, ciências sociais, economia, entre outras.    

• As atividades e a execução do serviço relacionado no escopo do presente 
termo de referência estão previstas para o período entre 26/04/2021 a 
30/07/2021. 

 

QUALIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nenhuma experiência prévia é requerida do(a) consultor(a) a ser designado(a) para 
concorrer a este processo de seleção. Entretanto, consideramos como diferenciais 
nesta candidatura trabalhos acadêmicos realizados a nível de pós-graduação, além de 
experiências prévias na realização de estudos, levantamentos e/ou projetos na área 
socioambiental, especialmente na Amazônia e junto a organizações atuantes na 
região. Finalmente, consideramos a fluência em um segundo idioma (inglês e/ou 
espanhol) e experiência com programação e manipulação de bancos de dados, assim 
como experiência em análises em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), como 
diferenciais do(a) candidato(a) em questão.  

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

As pessoas jurídicas interessadas em aplicar para esta oportunidade de trabalho 
deverão submeter formalmente uma proposta técnica e orçamentária. Esta proposta 
deve ter como conteúdo mínimo: 

• Estar em papel timbrado da empresa ou instituição; 

• Informar os dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, IE, endereço, telefone); 

• Ceder informações sobre o(a) consultor(a) específico(a) a ser designado(a), 
contendo CV do(a) mesmo(a) e carta de apresentação de sua experiência e 
formação; 

• Enviar ao menos uma carta de recomendação referente ao(à) consultor(a) 
específico(a) a ser designado(a), 

• Informar pretensão do valor financeiro da proposta, incluindo impostos, para os 
três meses de contrato a serem estabelecidos inicialmente. 

 

 



 

 

ORIENTAÇÕES E PRAZOS PARA ENVIO DA PROPOSTA 

As propostas deverão ser enviadas até o dia 18/04/2021 para o endereço 
marcelo@imaflora.org, com o título ‘Legalidade Florestal’. O IMAFLORA incentiva a 
diversidade e para isso preza por consultorias e/ou prestações de serviço por 
empresas e consultores(as) que tenham condutas éticas e morais e estimulem a 
pluralidade em sua equipe. 
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