Termo de Referência para Contratação de:
Gerente de Projetos e Serviços para o Programa Florestas de Valor

O IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, é uma associação civil sem
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995.
Nascemos 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.
Para isso trabalhamos com diferentes ferramentas (serviços, certificação, projetos e outros) e
públicos, como empresas, produtores, populações tradicionais e pequenos produtores,
governos, consumidores, investidores e outros.
O IMAFLORA possui um Programa, o Florestas de Valor, cujo objetivo é estimular atividades
produtivas sustentáveis para consolidar as áreas protegidas, conservar os recursos naturais e
valorizar as populações tradicionais e agricultores familiares que delas vivem. O programa atua
a mais de dez anos na Calha Norte e São Felix do Xingu no Pará, tendo como eixos principais:
Fortalecimento dos negócios comunitários, estruturação das cadeias da sociobio, e
fortalecimento da gestão territorial.
O programa Florestas de Valor conta com 10 profissionais em seu corpo fixo, dois escritórios,
sendo um na região de Alter do Chão e outro em São Felix do Xingu e um conjunto de
financiadores e parceiros estratégicos.
Mais informações:
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https://www.imaflora.org/noticia/florestas-de-valor-bioeconomia-que-

Objetivo do TdR:
Selecionar e contratar profissional para liderar o Programa Florestas de Valor do Imaflora,
desenvolver e implementar as estratégias de impacto junto aos beneficiários e parceiros, entre
eles produtores familiares, populações tradicionais, associações e cooperativas dos territórios
envolvidos.
Este profissional irá se reportar diretamente à Secretaria Executiva do Imaflora e será
responsável pela gestão da equipe dedicada ao Programa.

Escopo:

-

Gerir, planejar realizar a estratégia do Programa, alinhando com o planejamento
estratégico e demandas locais.

-

Liderar a captação de recursos e relacionamento com financiadores.

-

Liderar a gestão de pessoas ligadas ao programa (orientar, motivar, atrair, reter e
desenvolver os colaboradores no desenvolvimento de suas atividades e para formação
de novas lideranças.)

-

Gerenciar orçamento, receita, despesas e fluxo de caixa do Programa, projetos e/ou
serviços. Validar análises de custos e otimização de processos.

-

Coordenar projetos de alta complexidade, se necessário.

-

Dar parecer de acordo com a sua especialidade ou solicitar parecer de especialistas,
quando necessário.

-

Representar a instituição nas diferentes esferas internas e externas e ocupar espaços de
discussões e reflexões relacionadas à temática, incluindo relacionamento com
financiadores e investidores.

-

Desenvolver e apresentar dados, análises de risco e planos de ação para a tomada de
decisões estratégicas, melhorias e inovação à direção.

-

Gerir, analisar e acompanhar os indicadores da área com base nos objetivos
estratégicos.

-

Traçar estratégias para a área realizando previsões de demandas de novos
projetos/captações, parcerias e equipe, com o objetivo de manter a qualidade de
entrega e impacto da instituição.

-

Desenvolver projetos internos com o objetivo de promover maior integração e
inovação.

-

Gerar e disseminar informações e análises para contribuir na gestão do conhecimento
do setor e fortalecimento do Imaflora.

-

Disseminar os valores e cultura do Imaflora dentro e fora da instituição.

-

Prospectar e concretizar parcerias estratégicas nacionais e internacionais.

Perfil:
Formação:
- Formação superior completo, ou especialidades nas áreas de Administração, Economia,
Sociologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Ciências Agrárias ou Engenharia
Agronômica e áreas afins.
Experiência:
-

-

Experiência desejada de mais de 6 anos com captação de recursos, gestão de projetos e
gestão de pessoas.
Experiência na Amazônia.
Relacionamento com ONGs, movimentos sociais, empresas e governo que possam
ampliar as conexões do Imaflora e o capital social dos empreendedores locais, que
fortaleçam organizações e empreendedores nos territórios amazônicos para que
tenham acesso a investidores, mercado e a conhecimento.
Visão/experiência com jornadas de apoio a empreendedores de diferentes modelos de
negócios: ONGs, cooperativas e negócios, suas barreiras e atores do ecossistema.
Em criar teses de impacto socioambiental positivo para projetos e negócios que incluam
indicadores e boas práticas.
Conhecimento sobre o campo do empreendedorismo social e investimentos e negócios
de impacto.
Experiência prévia em elaboração, implementação e monitoramento de projetos.

Conhecimentos específicos:
- Idiomas: Inglês – avançado, fluente, nível conversação e argumentação com partes
interessadas internacionais.
- Espanhol intermediários para comunicação com partes interessadas internacionais.
- Conhecimentos de gestão financeira.
- Conhecimento em gestão de projetos, processos e indicadores.
- Pacote Office – Avançado
Desejável:
- Pós-graduação na área ou temático afim.
- Experiência com OSCs (organizações da sociedade civil) e negócios.
- Experiência/conhecimento na temática relacionada à territórios: negócios comunitários
ou de impacto, sistemas agroflorestais, áreas protegidas, cadeias da
sociobiodiversidade, agricultura familiar, entre outros.

Competências Comportamentais:
-

-

Liderança: habilidade para construir um time motivado e qualificado para atingir
objetivos.
Trabalho em equipe: habilidade para integrar pessoas e atividades diversas e estimular
uma equipe cada vez mais diversa e um trabalho colaborativo na organização.
Foco em resultado: habilidade para entregar resultados em um ambiente diverso e em
constante mudança.
Relacionamento: habilidade de lidar com outras pessoas de forma adequada às
necessidades de cada um e às exigências da situação.
Influência: Inspirar confiança entre pares e organização ao agir de forma transparente,
compartilhando ideias, processos e soluções que possam trazer benefícios ao dia a dia
de trabalho.
Protagonismo: tomar iniciativa em prol de melhorias e transformações de forma criativa
e dinâmica.

Condições para contratação:
-

Contrato CLT.
Pacote de benefícios do Imaflora.
Disponibilidade para residir no Pará ou estar disponível para passar temporadas nos
escritórios regionais (Alter do Chão| PA e São Felix do Xingu| PA)

Processo de seleção:
Os

interessados

devem enviar os materiais indicados abaixo, para o e-mail
susana@hsd.com.br até 15| 04|2022, com o assunto: Gestor Florestas de Valor_Imaflora.
a. Currículo Vitae com expectativa de remuneração.
b. Um vídeo (no celular) de aproximadamente 2-3 minutos: Quem é você e qual sua
experiência para atender a esse TDR.
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”.

