PROCESSO DE SELEÇÃO
ANALISTA DE CERTIFICAÇÃO (AGRÍCOLA)
O IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – organização não
governamental sem fins lucrativos, sediada em Piracicaba (SP), está selecionando um(a)
profissional para compor a Equipe de Certificação Agrícola.
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 profissional para atuar como Analista
de Certificação, atuando na área de Certificação Florestal.
Responsabilidades do cargo:
Fornecer suporte aos coordenadores de certificação durante as atividades junto a carteira de
clientes nas atividades do processo de certificação, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atuar no “back office” da área de certificação;
Manter relacionamento com clientes para esclarecer dúvidas e questões relacionadas
as regras, demandas e atividades dos programas de certificação;
Montar orçamentos e encaminhar a clientes;
Negociar com cliente de acordo com alçada conforme direcionado pela gerencia;
Garantir suporte nas auditorias e seleção de equipe a campo;
Realizar atividade de faturamento, incluído acompanhamento dos resultados
financeiros da área;
Gerar relatórios internos sobre as atividades e clientes da área;
Prover suporte para atividade especificas do processo de certificação;
Realizar tarefas correlatas de acordo com solicitação do gestor imediato.

Área de Formação:
•

Ensino superior completo (Engenharia Agrícola, Sociologia, Biologia, cursos da Área
Ambiental, ou outros cursos afins).

Qualificações necessárias:
•
•

Experiência profissional de cinco anos, por exemplo, em agricultura, consultoria ou
pesquisa;
Conhecimento de Inglês (leitura indispensável, conversação desejável);

•
•

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.

Qualificações desejáveis:
•

Pós-graduação nas áreas já descritas.

Condições de trabalho:
•
•
•
•
•
•

Contratação em regime CLT (prazo indeterminado);
Salário compatível com o mercado;
Benefícios: Plano de Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Vale
Alimentação;
Trabalhos serão realizados em Piracicaba, na sede do Imaflora e via home office, com
demanda de auditorias, visitas de campo e outras atividades em todo o Brasil;
Carga horária 40 horas semanais de 2ª a 6ª;
Disponibilidade para início imediato.

Processo de seleção:
Os interessados devem enviar o Currículo com expectativa de remuneração para o endereço:
selecao@imaflora.org até o dia 23 de junho de 2022, identificando no assunto: Seleção –
Analista de Certificação (Agricola).
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”.

