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TERMO DE REFERÊNCIA 009/2021 

Contratação de Técnico Extencionista de Projeto para Atuar no Desenvolvimento 

Sustentável de Cadeias de Valor do Amapá  

 

Memorial Chico Mendes – MCM 

 

O Memorial Chico Mendes, entidade sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, com 

sede à Rua Teófilo Said, nº 05 - Conjunto Shangrillá II - Manaus-AM, CEP 69.054-693 - Estado 

do Amazonas, inscrita no CNPJ.MF sob nº 01.934.237/0001-02, constituída pelo Conselho 

Nacional das Populações Extrativistas – CNS, é uma organização de assessoria técnica do 

movimento social extrativista brasileiro e tem por finalidades a defesa do meio ambiente, a 

valorização do legado, das ideias e da luta de Chico Mendes e a promoção do desenvolvimento 

sustentável das comunidades extrativistas da Amazônia. O foco de suas ações é fortalecer a 

organização de base dos povos, populações e comunidades tradicionais com a missão de 

transformação da realidade amazônica e de acesso às políticas públicas, vem por meio do 

Projeto “Floresta Conservada e Produtiva” em parceria com Rainforest Foundation Noruega – 

FRN apoiar a atuação das cadeias de valor sustentáveis do Estado do Amapá, com base na 

conservação dos recursos da floresta.  

 

Associação Nossa Amazônia – ANAMA  

 

A Associação Nossa Amazônia – ANAMA é uma organização de base, sem fins lucrativo, 

formada e dirigida por extrativistas, agricultores familiares, professores e técnicos em meio 

ambiente com forte pegada educação e desenvolvimento territorial para inclusão 

socioeconômica justa de produtos sustentáveis, instituída a 4 anos como braço técnico da 

Associação Escola Família Agroextrativista do Carvão – AEFAC.  

A Associação Nossa Amazônia – ANAMA, é uma entidade sem fins lucrativos, e foi fundada 

para organizar uma plataforma de trabalho voltada ao desenvolvimento territorial 

especialmente no sul do Estado do Amapá.  

O sustentáculo desse processo é a Educação no Campo, com apoio estratégico da Escola 

Família Agroextrativista do Carvão – EFAC, por meio da sua Associação Escola Família 

Agroextrativista do Carvão – AEFAC. 

O produto chave da sociobiodiversidade e foco desse processo é o açaí, em função da sua cadeia 

de valor representar atualmente pelo menos 4 bilhões de reais na economia brasileira e com alto 

impacto na distribuição de renda para a população tradicional da Amazônia, com mais de 300 

mil famílias atuando na sua extração. 

 

Cadeia de Valor Sustentáveis: 

 A ANAMA trabalha em torno de um arranjo socioprodutivo na Cadeia de Valor do 

Açaí. O fruto do açaí do açaizeiro vem da palmeira das arecaceas que se destaca em toda a 

região estuarina, compreendida nas áreas alagadas sob influência do Rio Amazonas. O fruto 

depende de polinização por polinizadores eficientes, e as abelhas desempenham esse papel de 

maneira formidável. A ciência já conhece as principais espécies de abelhas que tem relação 
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ecológica com as flores da palmeira. Algumas são eficientes polinizadoras e outras excelentes 

produtoras de mel.  

  Nesse contexto socioeconômico o açaí, tem possibilitado a distribuição de renda aos 

atores elos do sistema de produção da palmeira, pela boa aceitação do produto como frutos in 

natura e polpas. Estes produtos são vistos como alimentos saudáveis e energéticos, 

especialmente em função do antioxidante antocianina, uma biomolécula importante ao corpo 

humano ao prevenir ações deletérias de radicais livres e dar melhor longevidade as células.  

Na ponta de produção, temos a vocação natural das famílias da região no processo de 

manejo, coleta e beneficiamento do fruto por comunidades tradicionais, que também é vista 

como sucesso de segurança alimentar das populações, o que influencia a cadeia produtiva de 

outros produtos associados, como a farinha de mandioca e a proteína regional (peixe e 

camarão). Estes alimentos representam, a alimentação diária da população em função de forte 

palatabilidade regional, sendo fonte de energia direta nos centros urbanos e metrópoles. Merece 

atenção, que a palmeira do açaí, tem uma parcela de concentração nas matas ciliares da Região 

Sul do Amapá, especialmente no mosaico das Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

sob influência das várzeas estuarinas, com produtores agroextrativistas desenvolvendo 

atividades de coleta e comercialização de sua produção. Os plantios estão estabelecidos em 

extensas áreas nativas de açaí e seu reebrotamento é relativamente rápido em condições 

naturais. Além do açaí o projeto prevê fortalecer as cadeias de valor do mel, sementes 

oleaginosas e farinha de mandioca.  

 O Memorial Chico Mendes e a ANAMA executam ações do projeto Cadeia de Valor 

Sustentáveis, desenvolvimento de cadeias de valor em torno de produtos florestais e outras 

atividades geradoras de renda fornece apoio às comunidades extrativistas e ao manejo 

sustentável de áreas protegidas selecionadas, fruto da cooperação internacional entre o governo 

do Brasil e a Noruega.  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 009/2021 

 

1. Contratação de técnico de campo extensionista nível médio e/ou superior para 

apoiar a implementação de projeto. 

 

Cargo/Função: Técnico de Campo Extensionista 2 (Médio e/ou Nível Superior) 

 

2.  Objetivo: 

Contratar técnico de nível médio e/ou superior com experiência comprovada, para atuar como 

técnico de campo na implementação de projeto na área do desenvolvimento sustentável de 

cadeias de valor com foco no açaí, sementes, mel e farinha de mandioca no Amapá. 

 

3.  Atribuições e atividades a serem desenvolvidas: 

a) Executa atividades operacionais de campo;  

b) Realiza a mobilização de atores locais;  

c) Organizar a logística das atividades;  
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d) Elaborar relatórios simplificados para registro técnico das ações do projeto e sua boa 

implementação;  

e) Monitorar o cronograma de execução do projeto;  

f) Elaborar periodicamente relatórios técnicos de execução; 

g) Colaborar com as ações em geral do projeto e da Coordenação do Memorial Chico 

Mendes; 

h) Estabelecer comunicação continua com os demais membros envolvidos nos processos, 

de forma que a experiência em curso amadureça as vivencias e gere práticas de 

referência na área em questão. 

 

4.  Local de trabalho e condições de contratação: 

a)      Local de Trabalho: Distrito do Carvão, Mazagão-AP na sede da Associação Nossa 

Amazônia - ANAMA, com deslocamento regular ao território de atuação  

b)      Regime de Trabalho: CLT 

 

 Para concorrer à vaga, o candidato deverá atender os seguintes requisitos: 

a)    Experiência de trabalho com gerenciamento e gestão de projetos socioambientais e 

desenvolvimento sustentável na Amazônia com mínimo 3 anos de experiência; 

b)    Desejável, experiência com comunidades da Amazônia; 

c)    Familiaridade com as dimensões sociais e familiares da Amazônia;  

d)    Formação de nível médio e/ou superior, preferencialmente na área de gestão de projetos;  

e)    Disponibilidade para viagens aos municípios no território de impacto do projeto;  

f)    Ser dinâmico, proativo e ágil na execução de suas atividades, bem como desenvoltura no 

encaminhamento e soluções de problemas; 

g)    Habilidade e disposição para trabalho em equipe; 

h)    Criatividade e proatividade no planejamento e execução das atividades; 

j)     Ter conhecimentos em informática e domínio no pacote Office; 

k)    Ter habilidade para condução de veículos e possuir carteira de habilitação B; 

l)     Disponibilidade para contratação imediata, com dedicação exclusiva nos próximos 20 

meses; 

 

 5.  Procedimentos para envio das candidaturas: 

Os interessados devem enviar: 

a)      Curriculum Vitae (máximo de 02 páginas); 

b)      Carta de intenções que manifeste os motivos de querer trabalhar no projeto. Na carta deve 

constar necessariamente a pretensão salarial; 

c)      Contatos de pelo menos dois profissionais que possam fornecer referências sobre o 

candidato; 

d)      As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 09 de junho de 2021; 

e)      As candidaturas deverão ser enviadas para o presidente do Memorial Chico Mendes, no 

endereço eletrônico: mcm.memorial@gmail.com; 

f)       Os documentos deverão ser encaminhados com o assunto da mensagem: Vaga - Técnico 

de Campo Extencionista 2 (Nível Médio e/ouSuperior). 

 

                                                                             

                                                                                         Manaus (AM), 03 de junho de 2021. 
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