
 

Termo de Referência para Contratação de Profissional (Pessoa Jurídica) 
para Assistência Técnica Agropecuária em São Félix do Xingu/PA 

 
O IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola em parceria 
com o CocoaAction Brasil está buscando profissional para acompanhamento de 
sistemas silvopastoril implantados pelo Imaflora no municipio de São Félix do Xingu / 
PA 

 
 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. 
 
Uma das estratégias do IMAFLORA para alcançar sua missão é O Programa Florestas de 
Valor que promove a conservação na Amazônia ao fortalecer as cadeias de produtos 
florestais não madeireiros e disseminar a agroecologia. 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 economicamente, 
essas comunidades ajudam a manter a floresta de pé, a maior floresta tropical do 
mundo. 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 (PA), o Projeto é desenvolvido em parceria com a Cooperativa 
Alternativa Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu – CAMPPAX e com a Casa 
Familiar Rural – CFR. 

 
Objetivo: 
 
O Objetivo deste TdR é selecionar um(a) profissional para prestação de serviço de 
Assistencia técnica de áreas de sistemas silvopastoril  com experiência comprovada 
e com possibilidade de presença frequente no escritório do Imaflora em São Felix do 
Xingu.  

 

Responsabilidades: 
 

 Elaborar um plano de ação de 1 ano completo da consultoria com a equipe 

coordenadora do projeto; 

 Elaborar um plano de ação de 1 ano completo da consultoria com cada 

produtor e encaminhar para a aprovação da coordenadoria do projeto; 

 Acompanhar mensalmente 8 produtores vinculado a CAMPPAX que tem 

http://www.imaflora.org/


 

áreas de sspi implantadas pelo Imaflora; 

 Assistencia técnica (7hrs/propriedade/mês) seguindo o plano de ação 

aprovado pela coordenadoria do projeto; 

 Apoio aos produtores a manutenção completa das áreas implantadas e no 

manejo do sistema 

 Relatórios mensais detalhados sobre cada área acompanhada, com anexos 

de todas as visitas em pdf do diário de campo assinado, e fotos dos 

cadernos de produtor; 

 
Requisitos necessários: 

 

 Formação mínima de nível técnico agropecuário; 

 Disponibilidade de viagens; 

 Conhecimento/experiência em cooperativismo; 

 Vivência de campo; 

 Boa capacidade analítica e de comunicação oral e escrita; 
 Habilidades com planilhas eletrônicas (Excel), pacote Windows Office, 

Internet, etc; 

 Residência na região Sudeste do Pará 

 
Habilidades: 

 

 Identidade e compromisso com a missão e valores do IMAFLORA bem 
como compromisso com condutas éticas, de respeito aos direitos 
humanos incluindo a proteção aos direitos de crianças e adultos 
vulneráveis; 

 Facilidade de comunicação com públicos variados, entre eles 
agricultores, cooperativas, empresas, ONGs; 

 Compromisso com a visão e valores do Imaflora; 

 Identidade com o universo de organizações sem fins 
lucrativos e ambientalistas; 

 Organização 
 

Condições para contratação: 

 Disponibilidade para início imediato. 

 Contrato incial de 6 meses com possibilidade de renovação;  . 

 Aptidão para emissão de Nota Fiscal (não é permitido MEI). 
 



 

Orientações e prazos para envio da proposta: 
 

As propostas serão recebidas até o dia 24 de setembro de 2021. 
 

Interessados enviar: 

a) carta justificando interesse e proposta de remuneração (considerando 
Pessoa Juridica (apto à emissão de NF) 

b) currículo com expertises 

c) ao menos duas referências comerciais/profissionais 
 

para vitor@imaflora.org 

 

*Somente as empresas selecionadas serão contatadas pelo Imaflora. 
 
“O IMAFLORA incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de 
mulheres, negros e negras, indígenas, pessoas com deficiência, membros da comunidade 
LGBTQI+, de todas as partes do Brasil e de outros países, jovens e idosos para citar alguns”. 


