TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
COORDENADOR TÉNICO EM
RESTAURAÇÃO FLORESTAL
O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA® – é uma associação civil sem
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995. Nasceu 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. Nessa
perspectiva, o IMAFLORA® desenvolve ações com objetivo de conciliar a conservação dos recursos
naturais com o desenvolvimento local valorizando a sociobiodiversidade. Saiba mais em
www.imaflora.org.
Objetivo:
O Imaflora está selecionando profissional com experiência comprovada a ser contratado para atuar
na área de restauração florestal, ligado ao projeto Hub AgroAmbiental (H2A), entre outros.
O projeto Hub AgroAmbiental (H2A), financiado pelo programa do governo do Reino Unido,
Partnerships for Forests (P4F), implementado pela Palladium, gerenciado pelo Instituto de Manejo
e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), tem como objetivo fornecer soluções integradas aos
produtores com pendências judiciais e administrativas, de recuperação e restauração da vegetação
nativa.
O Hub AgroAmbiental (H2A) será implementado em fase piloto no estado de São Paulo, e oferecerá
soluções técnicas, legais e financeiras, facilitando o contato entre as partes interessadas na
resolução conciliada de conflitos que envolvam ações de restauração (sub judice ou
administrativos).
Responsabilidades do cargo:
• Planejar e coordenar atividades dos projetos;
• Coordenar outros profissionais e consultores para desenvolvimento dos trabalhos;
• Desenvolver critérios (técnicos, sociais, ambientais e econômicos) para monitoramento da
restauração florestal;
• Desenvolver, avaliar e monitorar os projetos técnicos executivos de restauração;
• Coordenar atividades relativas a mensuração de carbono de restauração florestal;
• Desenvolver método para monitoramento da restauração em campo e à distância;
• Acompanhar, avaliar e monitorar a implementação da restauração florestal em campo;
• Elaborar relatórios, laudos e pareceres técnicos sobre a restauração implantada.
Área de formação:
Formação superior completa em Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Engenharia
Ambiental, Ciências Agrárias, Gestão ambiental ou áreas afins.

Qualificações necessárias:
• Experiência comprovada de no mínimo 3 anos em projetos de restauração florestal;
• Experiência em coordenação de projetos e equipes;
• Experiência em elaboração e implementação de projetos de restauração florestal;
• Conhecimento em metodologias de projetos de carbono em áreas de restauração florestal;
• Habilidade para coordenar outros consultores e executar múltiplas tarefas;
• Habilidade para planejamento e monitoramento de ações;
• Habilidade para se relacionar com clientes, parceiros e financiadores;
• Boa escrita em Língua Portuguesa;
• Nível de Inglês avançado (escrito e oral);
• Compromisso com condutas éticas, de respeito aos direitos humanos incluindo a proteção aos
direitos de crianças e adultos vulneráveis;
• Possuir CNH categoria B.
Qualificações desejáveis:
• Especialização (lato sensu), Mestrado ou doutorado no tema de restauração florestal, carbono
florestal ou correlatos serão considerados diferenciais;
• Conhecimento e experiência em projetos de carbono e do funcionamento do mercado de
carbono;
• Nível de espanhol intermediário.
Condições de trabalho:
• Contratação CLT (Prazo determinado: 10 meses, com possibilidade de extensão);
• Salário compatível com mercado e função;
• Benefícios: Plano de Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Vale Alimentação;
• Jornada de trabalho de 40h semanais (2ª a 6ª);
• Trabalhos serão realizados preferencialmente na sede do Instituto localizada em Piracicaba/SP;
• Disponibilidade de realizar viagens de campo;
• Disponibilidade de início em julho de 2022.
Envio de proposta:
O interessado deve enviar e-mail para restauracaoflorestal@imaflora.org, até 15 de julho de 2022,
com o título: Coordenador Técnico Restauração Florestal, contendo:
• Carta de manifestação de interesse;
• Currículo completo;
• Vídeo de no máximo 2 minutos expressando interesse pela vaga.
“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.”

