Termo de Referência para Contratação de:
Assistente de Inteligência de Dados
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 as áreas de Inovação e Novos Negócios, Geotecnologias e T.I. que têm como
uma de suas demandas estratégicas em comum a implementação e manutenção de plataformas
digitais com o objetivo de proporcionar aos nossos parceiros o acesso aos principais dados
relacionados aos serviços prestados pelo Imaflora, incluindo programas de monitoramento de
CO², Restauração Florestal, Serviços em Responsabilidade Socioambiental e Certificação. A
plataforma também fornecerá informações relevantes aos stakeholders e à sociedade sobre as
operações.
Objetivo do Termo de Referência:
Selecionar e contratar profissional para prestar assistência às áreas de Inovação e Novos
Negócios, Geotecnologias e T.I. na implementação e manutenção de Plataformas Digitais, bem
como dar suporte ao desenvolvimento e implementação de estratégias e processos
relacionados a inteligência de dados junto às diversas áreas técnicas do IMAFLORA.
Este profissional irá se reportar diretamente à Gerência de Geotecnologias e será parte de sua
equipe.
Escopo:
1. Auxiliar no input e output de dados nos bancos de dados variados (dados geoespaciais,
indicadores, cadastro dos produtores, cadastro de empresas, informações provenientes
das áreas técnicas) para assegurar a qualidade do processo e garantir a credibilidade
dos dados em ambiente digital;
2. Auxiliar os responsáveis por análise de dados e informações para subsidiar tomada de
decisão para todas as áreas técnicas atendidas;
3. Auxiliar as áreas técnicas a definir, padronizar e implementar processos internos para
garantir a confiabilidade dos dados em ambiente digital;
4. Auxiliar no suporte técnico da plataforma de tecnologia para as instituições de apoio;

5. Realizar tarefas correlatas de acordo com solicitação do gestor imediato;
6. Seguir e incentivar outros colaboradores a seguir as normas, regulamentos e outros
documentos da organização.
Perfil:
Formação:
Formação superior completa em Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Ciências Agrárias
ou Engenharia Agronômica.
Experiência:
•
•

Experiência mínima de 6 meses em inteligência de dados;
Experiência mínima de 6 meses em atividades relacionadas à área ambiental.

Conhecimentos específicos:
•
•
•
•

Conhecimento em gestão de projetos, processos e indicadores;
Pacote Office – Avançado;
Conhecimento básico em modelagem de banco de dados e linguagem SQL;
Conhecimento básico em geoprocessamento.

Desejável:
•
•
•
•
•

Idiomas: Inglês – intermediário, nível leitura, conversação e compreensão dos temas
relacionados;
Experiência com lógica de programação;
Conhecimento em linguagem de programação Python para automação de processos;
Experiência com OSCs (organizações da sociedade civil) e negócios;
Experiência em atividades relacionadas à gestão de projetos.

Competências Comportamentais:
•
•
•
•

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 por tempo determinado (12 meses) – com possibilidade de renovação;
40 horas semanais;
Pacote de benefícios do Imaflora;
Trabalho em formato híbrido com atividade presencial em Piracicaba/SP
semanalmente.

Processo de seleção:
Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail renata.andres@imaflora.org até
15/07/2022, com o assunto: Assistente de Inteligência de Dados_Imaflora.
a. Análise de Currículo Vitae
b. Entrevista
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”.

