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CONSULTOR DE ATER EM AGRICULTURA ORGÂNICA 

 

Edital n° 3334/2020 

 
Consultor(a) em Assistência Técnica e Extensão Rural especializada em agricultura orgânica no 

contexto projeto “AGROECOLOGIA EM REDE: conectando elos para a transição orgânica da 

produção familiar amazônica”. 

 

1. SOBRE O INSTITUTO CENTRO DE VIDA (ICV) 

 
Fundado em 14/04/1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas para sustentabilidade do uso 

da terra e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro para Mato Grosso é que o estado se 

torne referência em governança ambiental e controle do desmatamento, com as áreas 

protegidas efetivamente conservadas e manejadas, uma produção empresarial agropecuária 

e florestal pautada em práticas sustentáveis e uma agricultura familiar fortalecida com base 

agroecológica. 

 
2. CONTEXTO 

 
O presente projeto visa consolidar e expandir a produção orgânica em 6 municípios das 

regiões norte e noroeste de Mato Grosso, com soluções nos principais gargalos: 

regulamentação, crédito e assistência técnica, e acesso aos mercados. O objetivo é tornar 

territórios do Norte e Noroeste de Mato Grosso, referência em cadeias de produção orgânica 

da agricultura familiar. O projeto busca, não somente construir soluções nessas lacunas, mas 

também promover a participação ativa e empoderada das organizações comunitárias no 

mercado regional, e integrar questões ambientais e sociais, explorando o impacto do mercado 

orgânico no fomento a um ecossistema de cadeias de baixo carbono. O projeto terá duração 

de 24 meses e focará em três objetivos específicos: (1) Consolidar o Sistema Participativo de 

Garantia (SPG) na região, (2) Viabilizar recursos e assessoria para investimento na 

conversão orgânicas e/ou a melhoria e ampliação dos sistemas orgânicos já existentes e (3) 

Qualificar os processos que garantem a comercialização em rede nos principais mercados 

regionais. 

A principal parceira do projeto é a REPOAMA - Rede de Produção Orgânica da Amazônia 

Mato Grossense. A REPOAMA foi criada em 18 de maio de 2019 e reúne 14 associações e 

cooperativas de agricultores familiares, em torno da certificação orgânica participativa 
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descentralizada em três núcleos regionais: Núcleo Alta Floresta / Paranaíta, Núcleo 

Bandeirantes / Monte Verde e Núcleo Cotriguaçu / Colniza. Estes núcleos são as unidades 

funcionais da Rede, pois as tomadas de decisões e o processo de verificação da 

conformidade orgânica acontecem entre as famílias e grupos de cada núcleo. 

As atividades desenvolvidas envolvem capacitações, intercâmbios, e dias de campo; bem 

como assistência técnica e administrativa aos membros e diretoria da REPOAMA. Atuará no 

desenvolvimento de ferramentas e mecanismos que levem sempre a uma maior autonomia 

da Rede, tanto por processos de fortalecimento das organizações comunitárias, como 

também governabilidade na gestão e aplicação de recursos financeiros, e estratégias de 

comercialização em grupo. Dessa forma, o projeto pretende gerar impacto na conservação e 

uso sustentável dos recursos naturais, no fomento as cadeias de produção orgânica da 

região, no acesso aos mercados regionais e aumento na renda das famílias envolvidas. 

 
3. OBJETIVO DA CONSULTORIA 

 
Atuar através do Programa de Negócios Sociais junto a Rede de Produção Orgânica da 

Amazônia Mato-grossense (REPOAMA) na assessoria técnica das unidades de produção 

orgânica vinculadas a rede na região norte e noroeste do Mato Grosso, no escopo do projeto 

“Agroecologia em rede: conectando elos para a transição orgânica da produção familiar 

amazônica”.  

Ressatamos ainda que as atividades desenvolvidas pelo cosnultor sertão, em todas as 

etapas acompanhadas e avaliadas pelo Instituto Centro de Vida (ICV), que terá pleno acesso 

às informações e atividades realizadas no âmbito deste edital. A avaliação técnica e 

aprovação dos documentos preliminares e finais apresentados pelo contratado serão de 

responsabilidade do ICV. O contratado fornecerá informações complementares e irá 

considerar na reformulação dos documentos as solicitações e observações da equipe tecnica 

do ICV. 

 
 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
 Apoiar as unidades familiares de produção, com assessoria técnica nas propriedades 

visando auxiliar na capacitação dos produtores em diferentes âmbitos como: seleção 

de insumos, plantio, manejo agroecológico do solo, escalonamento da produção, 

tratos culturais na perspectiva orgânica, escolha de variedades adaptadas a região, 

técnicas para padronização dos produtos, colheita e pós-colheita; 
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 Realizar amostras e coletas necessárias para identificação de patógenos e 

deficiências nutricionais nas plantas dos agroecossistemas assistidos; 

 

 Atender e auxiliar de forma remota os(as) proprietários(as) envolvidos; 

 

 Auxiliar tecnicamente durante as visitas de pares e visitas da comissão de ética que 

acontecem em três núcleos da rede. 

 Relatórios técnicos das visitas realizadas, com descrição das orientações dadas 

aos/as agricultores/as; 

 

  Relatórios de orientações à distância realizadas; 

 

  Relatórios de monitoramento da evolução das áreas. 

 
 

5. PRAZO DE CONTRATAÇÃO 
 

A contratação se dará pelo período de 12 meses a contar da assinatura do contrato, 

sendo que ao longo do ano serão 150 dias em campo, distribuídos a cada 2 meses.O prazo 

poderá ser prorrogado pelo tempo necessário, a critério da Contratante. 

 
 

6. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Técnico Agrícola (desejada) ou Graduação (desejada) em Agroecologia, Engenharia 

Florestal, Agronomia, Biologia, ou área afim. Experiência (exigida) em sistemas orgânicos 

certificados de produção. 

 
 

7. EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTOS MINIMOS NECESSÁRIOS 
 

 Experiência de pelo menos 01 ano em sistemas orgânicos de produção; 

 Capacidade de adaptação do conhecimento a ser desenvolvido para a realidade da 

agricultura familiar local; 
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 Conhecimento sobre a legislação vigente relacionada a agricultura orgânica no país, 

sobretudo as “Normas Técnicas para Sistemas Orgânicos de Produção Animal e 

Vegetal” aprovadas pelo Ministério da Agricultura (MAPA); 

 Conhecimento sobre sistemas de Certificação da Conformidade Orgânica no Brasil; 

 Capacidade de redação de textos, relatórios e organização de base de dados; 

 Habilidade para facilitação e mediação de espaços coletivos junto a grupos da 

agricultura familiar; 

 Carteira de motorista B ou A/B. 

 

8. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Encaminhar a seguinte documentação por e-mail para camila.rodrigues@icv.org.br com o 

assunto “Consultoria ATER produção orgânica” até 15/01/2021: 

 Proposta de trabalho (modelo em anexo) com apresentação da empresa ou 

profissional (currículo) e valor para execução dos serviços. 

 Cartas de referência de clientes e/ou portfólio dos trabalhos mais recentes 

executados na área apresentada. 

 
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O prestador de serviços autônomo deverá trabalhar de maneira coordenada com a equipe 

técnica do projeto. As despesas com transporte, hospedagem, alimentação e outras que 

envolvam a logística para a realização das atividades previstas neste edital, estarão a cargo 

da contratante.  

O contratado deverá entregar cópias de todos os documentos que servirem de base para 

a elaboração dos produtos solicitados neste edital e todo o conteúdo intelectual produzido 

por esta consultoria será de propriedade do ICV.  

Os pagamentos serão vinculados aos produtos e serão realizados após sua entrega e 

aprovação pelo ICV. 

Candidatos que não seguirem as especificações acima serão sumariamente 

desconsiderados. 


