OPORTUNIDADE N° 116/2022 PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÕES E ENGAJAMENTO DO HUB
DE BIOECONOMIA AMAZÔNICA
Título da posição: Contratação consultoria especializada em operações e engajamento
Iniciativa: Hub de Bioeconomia Amazônica
Programa: Soluções Inovadoras (PSI)
Tipo de contrato: Contrato Individual, Consultoria de Pessoa Jurídica
Prazo para inscrição: 18 de abril até 27 de abril de 2022, às 23h59 horário de Brasília
Tempo de contratação: 3 (três) meses
Formato de trabalho: híbrido
1.

SOBRE A FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma
organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos e soluções para
o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos
voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias.
Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que
promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.
2.

SOBRE O HUB DE BIOECONOMIA AMAZÔNICA

É uma iniciativa secretariada pela Fundação Amazônia Sustentável e vinculada à Coalizão pela
Economia Verde (Green Economy Coalition, em inglês), maior movimento global para acelerar a transição para
economias verdes e justas no mundo que agrega 54 organizações envolvidas (sociedade civil, empresas,
trabalhadores, governos, agências internacionais da ONU e acadêmicos).
Desde setembro de 2020 opera através de uma abordagem sistêmica e integrada a partir de cinco eixos
estratégicos: geração de conhecimento, articulação intersetorial, advocacy e mecanismos financeiros para
articular, conectar e amplificar experiências e soluções para uma economia verde e inclusiva na Amazônia.
3.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Este termo de referência tem como objetivo contratar uma consultoria especializada em operações e
engajamento para suporte às iniciativas desempenhadas pelo Hub de Bioeconomia Amazônica.
4.

PRINCIPAIS REQUISITOS A SEREM AVALIADOS
Área de formação
● Profissional formado nas áreas de Relações Internacionais, Economia, Ciências Ambientais,
Publicidade e Propaganda, Marketing, Relações Públicas, e áreas afins.
Competências e qualificações
● Experiência no terceiro setor, preferencialmente na área de gestão ou apoio;
● Capacidade de organização e gestão de processos e projetos (e tudo o que os envolve: prazos,
orçamentos, aquisições, relacionamento);
● Conhecimento avançado nas ferramentas MS Office e de gestão (Asana, Google Drive, Hangout
Meet); Inglês avançado, espanhol é um diferencial;
● Domínio da língua portuguesa;
● Desenvoltura para trabalhar em equipe multidisciplinar e com diferentes atores e temáticas;
● Flexibilidade, proatividade, orientação ao cumprimento de prazos;
● Experiências profissionais comprovadas em ambientes de rede e engajamento de múltiplos atores
(preferencialmente na Amazônia).

5.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

●

Apoio na criação de mapa de partes interessadas e atores que lidam e trabalham com as temáticas de
economia verde e bioeconomia amazônica;
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●
●

Apoio no mapeamento de potenciais parceiros e gestão de relacionamentos do Hub;
Suporte à gestão e monitoramento da base de dados e demais documentos gerados pelos membros do
Hub;
Suporte no desenvolvimento e consolidação de materiais institucionais da iniciativa;
Apoio no desenvolvimento de projetos colaborativos junto aos membros da rede
Apoiar na realização de eventos, debates e discussões;
Suporte à implementação do plano de captação de recursos e estratégia para o Hub de Bioeconomia
Amazônica;
Suporte à implementação do plano de comunicação estratégica do Hub de Bioeconomia Amazônica;
Apoiar à implementação e coordenação dos Grupos de Trabalho da Comunidade de Voluntários do Hub.

6.

CRONOGRAMA DE PRODUDOS E ENTREGAS

●
●
●
●
●
●

Produto

Prazo

Remuneração sugerida

Produto 1: relatório técnico de atividades

1º mês do contrato

30%

Produto 2: relatório técnico de atividades

2º mês do contrato

30%

Produto 3: relatório técnico de atividades

3º mês do contrato

40%

a. Todas as entregas devem ser no idioma Português.
b. Os pagamentos serão efetuados até no máximo 15 dias após aprovação do produto e apresentação da
nota fiscal. A condicionante para cada desembolso é a aprovação dos produtos.
c. Quaisquer modificações no escopo ou prazo devem ser previamente aprovadas pela Coordenação
responsável por este Termo de Referência, assim como devem passar pelo fluxo de aprovação com o(a)
consultor(a).
7.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

●

●
●

O(A) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais e
trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a contratação.
Não será proporcionado ao(à) Contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de trabalho, de saúde,
de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade ou qualquer outro
emolumento durante a vigência do Contrato.
Será vedado ao(à) Contratado(a) ceder quaisquer informações e/ou documentos objetos deste Contrato,
sem prévia autorização do Contratante.
O(A) Contratado(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de acordo
com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética.
Os equipamentos para a execução dos serviços estão a cargo da consultoria.
O valor da consultoria será pago mediante entrega de relatório de atividades.

8.

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

●

●
●

Para se candidatar à consultoria, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário de oportunidade (neste
hiperlink).
●

●

O (A) candidato (a) deverá enviar via link de inscrição:
Proposta comercial, que deve incluir:
○ Dados da Pessoa Física ou Jurídica;
○ Data da proposta técnica e orçamentária, considerando impostos e encargos necessários;
○ Valor para prestação de serviço
Currículo. Caso a consultoria seja via PJ, enviar os currículos das pessoas que irão realizar a consultoria.

A FAS está empenhada em alcançar a diversidade no local de trabalho em termos de gênero,
nacionalidade e cultura. Profissionais de grupos minoritários, indígenas e pessoas com deficiência são
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igualmente encorajadas a se candidatar. Aplicamos um processo de seleção justo e transparente que considera
as competências/habilidades dos candidatos e das candidatas. Todas as candidaturas serão tratadas com
estrita confidencialidade.

Manaus - AM, 18 de abril de 2021
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