
EDITAL DE SELEÇÃO 

CONSULTOR(A) EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 

COMUNITÁRIOS PROGRAMA DE NEGÓCIOS SOCIAIS  

 PROJETO TERRITÓRIOS AMAZÕNICOS/TERRAMAZ 

Edital nº 01/2021 

Sobre o Instituto Centro de Vida – ICV 

Fundado em 14 de abril de 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. 

Contextualização 

O Projeto TerrAmaz, financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), sob 

coordenação geral do CIRAD, visa apoiar os territórios amazônicos na implementação de sua 

política de combate ao desmatamento e transição para um modelo de desenvolvimento que permita 

combinar desenvolvimento econômico de baixo carbono e conservação de ecossistemas. Como 

parte da continuidade das ações iniciadas em cinco locais-piloto (Cotriguaçu e Paragominas no 

Brasil, Guaviare na Colômbia, Yasuni no Equador e em Madre de Dios do Peru), o projeto destacará 

o interesse de uma abordagem territorial para enfrentar os desafios da Amazônia. Essa abordagem

é baseada em três pilares: i) planejamento e gestão sustentável dos recursos naturais; ii) mecanismos 

de governança concertada e participativa; iii) apoio a atividades econômicas sustentáveis. 

Objetivo da Consultoria 

O sítio piloto de Cotriguaçu tem como objetivo o planejamento territorial e transição 

agroecológica de atividades produtivas, sendo uma das principais cadeias apoiadas, a Castanha do 

Brasil. 

O cargo de consultor/a em gestão de empreendimentos comunitários tem como objetivo 

atuar junto Associação de Coletores(as) de Castanha do Brasil do PA Juruena/ACCPAJ de 

Cotriguaçu nas atividades necessárias para o pleno desenvolvimento da agroindústria de 

beneficiamento da castanha da mesma. Inclui aspectos de gestão (operacional e administrativa) e 

comercialização dos produtos. O consultor(a) terá apoio e complementariedade com outros 

técnicos/as do projeto. 



                                                 
 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas estão: 

• Apoio e acompanhamento do cronograma de execução do projeto TerrAmaz  

• Organização de reuniões e oficinas com coletores e coletoras de castanha, bem como 

possíveis parceiros e colaboradores (atuais e futuros) 

• Articulação com os gestores públicos e territórios indígenas 

• Organização do trabalho de aquisição, beneficiamento e comercialização da castanha do 

Brasil na agroindústria 

• Execução das ações operacionais e administrativas na agroindústria 

• Elaboração de relatórios de atividades e resultados do projeto 

• Participação de processos de mentoria e programas de aceleração de empreendimentos de 

impacto socioambiental positivo 

• Apoio no diálogo e busca de orientação da estrutura jurídica para a sustentabilidade do 

empreendimento  

 

Prazo de contratação 

 

A contratação se dará pelo período de 12 meses a contar da assinatura do contrato. O prazo poderá 

ser prorrogado pelo tempo necessário, a critério da Contratante. 

 

Competências e requisitos necessários:  

• Ensino médio ou superior completo 

• Experiência em gestão associativa e cooperativa  

• Conhecimentos mínimos em gestão de empreendimentos comunitários 

• Experiência comprovada na cadeia de valor da castanha do Brasil e manejo extrativista 

orgânico 

• Boa comunicação verbal e senso de organização 

• Conhecimento mínimo de ferramentas digitais, especialmente pacote office 

• Compromisso e capacidade de entregas no prazo 

• Facilidade no trabalho em equipe 

• Disponibilidade para viagens (a depender da situação da COVID-19) e de residir em 

Cotriguaçu/MT 

• Carteira de motorista A/B  



                                                 
 

Informações complementares 

 

O prestador(a) 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. 

 

Processo de seleção 

 

• Carta de apresentação, descrevendo o interesse na vaga, motivações e as habilidades 

pessoais que podem contribuir para o trabalho. 

• Currículo resumido (máximo 3 páginas), listando experiências anteriores (se houver), 

comprovando o atendimento aos itens elencados no item “Competências necessárias” e 

indicando duas referências profissionais – nome, instituição, telefone e e‐mail para contato. 

• Proposta de trabalho, descrevendo a abordagem e metodologia proposta, tempo de trabalho 

e valor. 

 

Encaminhar a documentação descrita acima em arquivo único em PDF por e‐mail para 

seletivo.consultor@icv.org.br com o assunto: “Seleção Consultor Gestão Comunitária 2021”. 

Dúvidas também podem ser encaminhadas para o e-mail seletivo.consultor@icv.org.br. 

 

O ICV valoriza a diversidade de gênero, racial e cultural em suas equipes. Por isso, incentivamos 

candidaturas de mulheres, negras/os, indígenas, pessoas com deficiência, de diferentes origens e 

orientações sexuais ou crenças religiosas. 

 

 

ATENÇÃO: O primeiro passo da avaliação é a carta de apresentação da pessoa interessada na vaga. 

Os currículos só são analisados após a avaliação da sua carta. Dê especial atenção ao redigir a sua 

carta de apresentação. 

 

 

 

Data limite para envio: 26/02/2021 (envios após esta data não serão considerados) 
Avaliação: 27/02 a 05/03 

Seleção: 06/03 a 09/03 

Comunicação ao candidato/a: até 15/03 

mailto:seletivo.consultor@icv.org.br
mailto:seletivo.consultor@icv.org.br

