
 

 
VAGA: ANALISTA DE PROJETOS 

 

• Convênio Médico e Odontológico 

• Vale Alimentação 

• Vale Transporte 

• Seguro de Vida 

• Aux. Creche 

• Aux. Educação 

• Licenças Maternidade e Paternidade estendidas 

 

 
 
 

Termo de Referência para contratação de 
ANALISTA DE PROJETOS - AGROPECUÁRIA 

Programa Boi na Linha 
 

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. www.imaflora.org  
 
Nessa perspectiva, o Imaflora desenvolve projetos com objetivo de conciliar a conservação dos 
recursos naturais com o desenvolvimento local valorizando a sociobiodiversidade. 
 
Contexto: 
 
Em 2019, o Programa Boi na Linha foi iniciado com os objetivos de fortalecer os compromissos 
sociais e ambientais do setor produtivo da carne bovina e impulsionar sua implementação. Para 
isso, um time de especialistas do Imaflora tem cooperado com frigoríficos, procuradores da 
República, ONGs e varejistas no aprimoramento dos critérios e instrumentos técnicos para o 
monitoramento e verificação dos compromissos firmados. 
 
O primeiro produto aportado pelo programa foi o Protocolo de Monitoramento de Fornecedores 
de Gado da Amazônia (PMFGA) que estabeleceu os critérios, parâmetros, regras e fontes para a 
implementação de sistemas de monitoramento das propriedades rurais de fornecimento de gado, 
no âmbito dos compromissos assumidos pelos frigoríficos junto ao Ministério Público Federal e 
compromissos privados. Dentre os 12 critérios estabelecidos 6 demandam expertise e capacidade 
de análise geoespacial, o que permite às partes interessadas proceder com análise de impacto no 
desmatamento e outras sobreposições de uso do solo, e identificar novas oportunidades de 
aperfeiçoamento. Em 2021, foi lançado o Protocolo de Auditoria dos Compromissos da Pecuária 
na Amazônia, o qual está sendo aplicado a partir do ciclo unificado de auditorias iniciado em 
novembro de 2022. Este orientará todos os frigoríficos e organizações de auditoria na verificação 
de conformidade com os TACs e seus compromissos. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Em paralelo aos referenciais estabelecidos e sua implementação pelos frigoríficos, existe a frente 
de atuação junto aos principais varejistas do mercado interno, Carrefour e GPA, além da 
Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, para fortalecer a atuação do setor, que alcança 
diretamente o mercado consumidor na venda da carne bovina. Com este grupo, em 2021, foram 
desenvolvidos o Guia de Elaboração de Política de Compras de Carne Bovina e o Protocolo de 
Monitoramento de Fornecedores de Carne do Varejo, que estão alinhados ao PMFGA. 
 
Em 2023 novos passos serão dados no fortalecimento dos compromissos para a eliminação do 
desmatamento na Amazônia. Além dos resultados do ciclo unificado de auditoria que serão 
anunciados no primeiro semestre, abrangendo cinco estados envolvidos pelo programa, será 
lançado a versão atualizada da Plataforma Boi na Linha onde aplicações geoespaciais estarão 
disponíveis aos usuários. O aumento da transparência que ambos os processos viabilizarão deve 
seguir sendo incrementado progressivamente e novas ações e atividades de harmonização dos 
compromissos e sua implementação, engajamento dos atores das cadeias de valor da carne e do 
couro e institucionalização de procedimentos operacionais do TAC Carne Legal estão previstas. 
 
Objetivos: 
 
Contratar profissional em regime CLT, para apoiar o planejamento, acompanhamento e execução 

dos projetos, a fim de garantir a qualidade das entregas, cumprimento dos prazos e execução 

orçamentária planejada.   

 

Detalhamento do escopo: 
 

• Apoiar à produção e revisão de referenciais técnicos de suporte a implementação de 
compromissos de eliminação de desmatamento nas cadeias de valor da carne e couro; 

• Organizar e Executar eventos de treinamento e capacitação de atores das cadeias de valor 
da carne e couro; 

• Organizar eventos temáticos do programa ou de parceiros e financiadores; 

• Garantir apoio técnico aos coordenadores do programa em espaços de diálogo setoriais e 
governamentais; 

• Engajar atores das cadeias de valor da carne e couro, em destaque os setores produtivo, de 
varejo e curtumes, e do setor financeiro; 

• Elaborar pareceres técnicos em apoio aos coordenadores do programa; 

• Apoiar a gestão e controle de processos institucionalizados da implementação de 
compromissos de eliminação de desmatamento nas cadeias de valor da carne e couro; 

• Gerir e controlar banco de dados e sistema de cadastro de empresas e atores do programa; 

• Apoiar à coordenação operacional da plataforma Boi na Linha em colaboração com a área 
de comunicação do programa, em destaque a gestão e controle das informações de 
transparência. 
 

PERFIL 
 
Qualificações obrigatórias: 

 



 
 

 

 

 

• Superior completo em Agronomia, Medicina veterinária, Zootecnia ou áreas afins com 
experiência comprovada na área de agropecuária; 

• Habilidades de organização e planejamento tático e operacional; 

• Capacidade analítica que envolva processos de menor complexidade; 

• Capacidade de elaboração de documentos técnicos e relatórios analíticos; 

• Disponibilidade para participar de reuniões técnicas quinzenais com a equipe do IMAFLORA 
em Piracicaba/SP ou local a ser acordado; 

• Disponibilidade e interesse em viagens. 
 
Qualificações desejáveis: 
 

• Conhecimento sobre as cadeias de valor da carne e couro bovino; 

• Conhecimento sobre os compromissos de eliminação de desmatamento na Amazônia; 

• Conhecimento sobre ferramentas de geotecnologia; 

• Residir no município de Piracicaba/SP ou região. 
 
Condições de contratação: 
 

• Contrato CLT; 

• As atividades e execução do serviço relacionado no escopo do presente TdR estão 
previstas com início para abril de 2023, com qualificação técnica comprovada para a execução do 
serviço. 
 
Apresentação da proposta: 
 

• Enviar currículo; 

• Enviar um vídeo (no celular) de 1min30s: Quem é você e qual sua experiência para atender 
a esse TdR?. 
 

Orientações para envio da proposta: 
 
As propostas deverão ser enviadas até 10/02/2023 para o endereço selecao@imaflora.org, com o 
título “Anl em Proj_Agropecuária_Boi na Linha”. 
 
Vantagens para o(a) profissional: 
 

• Desenvolvimento técnico-profissional nas temáticas: 
a. “Rastreabilidade nas cadeias de valor da carne e couro”; 
b. “Compromissos de eliminação do desmatamento na Amazônia”. 
 
Valorizamos e incentivamos a diversidade em nossa equipe. 

 
 
 

 


