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 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI – ASPROC 

TERMO DE REFERÊNCIA                                                 N° 002/2021 

Contratar um Coordenador de produção para atuar na implementação de programas 
socioambientais e projetos de arranjos produtivos desenvolvidos pela ASPROC. 

APRESENTAÇÃO 

A Associação dos Produtores Rurais de Carauari – ASPROC, atua mais diretamente com comunidades 
ribeirinhas agroextrativistas no Território Médio Juruá, conta com uma rede de parceiros e tem como 
missão “organizar e representar os trabalhadores rurais na luta pela garantia dos direitos, viabilizando 
processos de organização e comercialização da produção solidária e sustentável, para a geração de 
renda, melhoria da qualidade de vida com a conservação dos recursos ambientais e a promoção do 
desenvolvimento sustentável”. 

 Dentre seus objetivos relacionados a produção destacam-se:  

I. organizar, coordenar, assessorar e promover a comercialização da produção 
agroextrativista de seus associados, promovendo a melhoria da qualidade, aumento e 
diversificação dos produtos a serem comercializados no Brasil ou no exterior; 

II. fomentar e promover o transporte, beneficiamento, processamento, agregação de valor 
aos produtos de seus associados a serem comercializados, assim como viabilizar a 
certificação sanitária dos produtos de origem vegetal e animal junto aos órgãos 
competentes; 

III. promover e fomentar o desenvolvimento sustentável e as cadeias produtivas da 
sociobiodiversidade como estratégia de combate as práticas que promovem as mudanças 
climáticas; 

IV. organizar, coordenar, assessorar e realizar processos de certificação de conformidade 
orgânica; 

 

A ASPROC tem um histórico de proposição, articulação e execução de políticas e ações que 

possibilitam o alcance dos objetivos acima. Atualmente vem atuando em várias frentes de processos 

que tem contribuído com o aumento da capacidade de produção das famílias agroextrativistas em 

bases sustentáveis e o fortalecimento de cadeias produtivas da sociobiodiversidade e agricultura 

familiar. 

 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO: 
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“Coordenador(a) de Produção” 

 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO: 

- Planejar e monitorar as ações relacionadas ao desenvolvimento das cadeias produtivas do pirarucu, 

borracha, açaí e projetos afins; 

- Fazer o controle de qualidade da produção agroextrativista dos associados; 

- Fazer controle de produção das comunidades por cadeia produtiva e de estoque de produção; 

- Propor e planejar ações que promovam o uso de práticas agroecológica e o manejo sustentável em 

áreas de SAF´s; 

- Acompanhar as Unidades familiares de produção orgânica e agroecológicas nas comunidades 

agroextrativistas do Médio Juruá com vistas à:  

✓ Ampliação do número de produtores orgânicos do Juruá por meio do cadastramento, por 

OCS, de produtores orgânicos do Juruá no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA; 

✓ Ampliação da produção orgânica no médio Juruá com o por meio da implementação de 

sistemas agroecológicos e implementação de plano de produção da Organização de Controle 

Social; 

✓ Aprimoramento dos processos de manejo dos recursos naturais em curso, na região; 

✓ Fortalecimento da organização social, planejamento da produção e o uso de boas práticas de 

produção e beneficiamento para mercados diferenciados; 

✓  Coordenar o processo de Certificação da produção do açaí de famílias por Organismo 

Participativo de Avaliação da Conformidade. 

- Monitorar o funcionamento e os resultados do Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário; 

- Coordenar a realização de inventários de áreas e elaboração de planos de manejo do açaí; 

- Monitorar o funcionamento e os resultados da Unidade de beneficiamento de pescados da ASPROC; 

- Coordenar a realização de capacitações em processos produtivos e de beneficiamento da produção; 

- Elaborar relatórios mensais e anuais das ações executadas pela ASPROC; 
- Coordenar e viabilizar as operações assistência técnica e extensão rural às comunidades ribeirinhas 

do Médio Juruá, no processo de manejo sustentável de recursos florestais e acesso à políticas 

públicas; 
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PERFIL REQUERIDO: 

1. Desejável  5 anos na área de produção agroextrativista, com atuação em cargos de 

coordenação e execução de projetos  

2. Desejável: Graduação nas áreas Ambiental, Florestal, Manejo Pesqueiro ou afins. 

Mínimo: Técnico nas áreas Ambiental, Florestal, Manejo Pesqueiro ou afins. 

3. Ser dinâmico e ter capacidade para solucionar problemas; 

4. Ter disponibilidade para viagens à áreas rurais ribeirinhas; 

5. Ter experiência mínima de 02 anos de trabalho e bom relacionamento com comunidades 

tradicionais da Amazônia; 

6. Ter domínio de programa básicos de informática (world, Excel, Power point); 

 

REGIME DE CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA: 

Regime CLT 

Dedicação exclusiva de 44 horas semanais; 

Duração do contrato: 03 meses de experiência, podendo ser renovado anualmente 

 

LOCAL DE TRABALHO: 

Escritório da ASPROC em Carauari. 

PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DAS CANDIDATURAS: 

Os interessados devem enviar: 

a) Curriculum Vitae  

b) Carta de intenções que manifeste os motivos de querer trabalhar na ASPROC. 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 17 de outubro de 2021; 

e) As candidaturas deverão ser enviadas à ASPROC no endereço eletrônico: 

asproc.associacao@gmail.com; 

f) Os documentos deverão ser encaminhados com o assunto da mensagem: “Coordenador de 

Produção”. 
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