================================================================================

TERMO DE REFERÊNCIA 002/2022

Contratação de técnico em logística e comercialização de pirarucu de manejo
Memorial Chico Mendes - MCM
O Memorial Chico Mendes, uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, com
sede em Manaus-AM, constituída pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas - CNS. É uma
entidade de assessoria técnica ao movimento social dos extrativistas 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 o
apoio ao fortalecimento da organização de base dos povos da floresta na consolidação de suas
missões e no acesso a Políticas Públicas.
Associação dos Produtores Rurais de Carauari-ASPROC
A Associação de Produtores de Carauari – ASPROC é uma organização de base, sem fins
lucrativo, formada e dirigida por extrativistas e agricultores familiares do Médio Juruá, com forte pegada
em organização e comercialização justa de produtos sustentáveis, instituída a mais de 30 anos. 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”.
Cadeia de Valor Sustentáveis:
O manejo sustentável do pirarucu selvagem da Amazônia é um processo de organização que
inclui a pesca controlada e respeita critérios estabelecidos através do conhecimento tradicional, de
estudos científicos e do acompanhamento de órgãos ambientais. Prática de uso sustentável e gestão
participativa do recurso pesqueiro, o manejo comunitário garante a sobrevivência da espécie, soberania
alimentar e renda às comunidades envolvidas no processo, configurando-se como um extraordinário
caso de conservação da biodiversidade.
O Memorial Chico Mendes e a ASPROC executam ações do projeto Cadeia de Valor
Sustentáveis, coordenado pelo ICMBio, Serviço Florestal dos Estados Unidos (USFS) e o IEB, no
âmbito do projeto “Parceria para Conservação da Biodiversidade na Amazônia, fruto da cooperação
internacional entre o governo do Brasil e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID).
O componente do projeto em execução pela ASPROC e Memorial Chico Mendes tem o objetivo
de promover a conservação dos recursos naturais de uso comunitário, por meio do fortalecimento das
organizações comunitárias, que atuam no manejo do pirarucu, e da comercialização justa, com vista a
garantir maior renda e melhor qualidade de vida para as populações extrativistas. Assim o trabalho é
desenvolvido com o propósito de i- fortalecer as organizações locais e os mecanismos de planejamento
e execução das etapas do manejo; ii- garantir e viabilizar mercados justos para a comercialização dos
produtos do manejo comunitário de pirarucu e; iii- colaborar para o acesso das comunidades
extrativistas as políticas públicas direcionadas para elas.
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O processo de comercialização do pirarucu selvagem de manejo em mercados diferenciados
que valorizem os atributos socioambientais deste produto tem se configurado como um dos maiores
desafios do manejo comunitário. No entanto, tem-se investido em iniciativas importantes que buscam
promover o produto e sua significância, inclusive fora do Amazonas, com o propósito de obter
remuneração justa aos manejadores e reconhecimento do serviço ambiental que os extrativistas
prestam a sociedade. Para atender esse mercado é necessário estar preparado para responder às
exigências dele em tempo e em condições diferentes à do habitual. Para fortalecer os processos já
iniciados e atender de forma diferenciada o mercado já acessado e em potencial contratar-se-á um
profissional capaz de cumprir essas obrigações.

1. Objetivo:
Contratar técnico de nível superior, para viabilizar os processos de logística e apoio à
comercialização de produtos da sociobiodiversidade.
2. Atribuições e atividades a serem desenvolvidas:
a. Viabilizar a logística de entrega dos produtos comercializados pela ASPROC;
b. Controlar a qualidade do pescado na recepção dos entrepostos que fará o processamento e
estoque de peixes;
c. Controlar o estoque de produtos nos entrepostos de pescado parceiros;
d. Monitorar as condições de armazenamento, conservação e qualidade do pescado nos
entrepostos;
e. Gerenciar e fiscalizar os contratos firmados com as Unidades de Beneficiamento de Pescados
e com as organizações comunitárias parceiras;
f. Coordenar junto aos entrepostos ajustes e/ou confecção de novo produto, a partir de
demandas específicas de cada clientes;
g. Demandar, controlar e conferir as guias de transportes e de comercialização de pescado
emitidas pelo Ibama;
h. Auxiliar em processos de comercialização de pescado do manejo demandados por parceiros;
i. Monitorar e avaliar as ações e resultados das próprias ações e área de atuação, propondo
medidas para corrigir e aprimorar o que for necessário;
j. Elaborar periodicamente relatórios técnicos de execução;
k. Apresentar periodicamente prestação de contas dos componentes sob sua coordenação;
l. Colaborar com as ações em geral do projeto e da Coordenação do Memorial Chico Mendes;
m. 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.

3. Local de trabalho e condições de contratação:
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a) Local de Trabalho: Manaus-Am, na sede do Memorial Chico Mendes, com deslocamento
regular aos entrepostos em município próximos;
b) Regime de Trabalho: CLT;
c) Contrato de experiência no prazo de inicial de 90 dias, prorrogável por tempo indeterminado;
4. Perfil do profissional:

Para concorrer à vaga, o candidato deverá atender os seguintes requisitos:
a) Experiência de trabalho com logística na Amazônia de pelo menos 3 anos;
b) Desejável, experiência em logística com pescados da Amazônia;
c) Familiaridade com sistemas informatizados de logística;
d) Formação de nível superior, preferencialmente na área de logística;
e) Disponibilidade para viagens aos municípios próximos de Manaus;
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;
i) Clareza na comunicação oral e escrita; saber escutar e interpretar os outros,
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 03 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 20 de junho de 2022;
e) As candidaturas deverão ser enviadas ao Memorial Chico Mendes, no endereço eletrônico:
mcm.memorial@gmail.com;
f) Os documentos deverão ser encaminhados com o assunto da mensagem: “Vaga -Técnico de
Logística”.

Manaus-AM, 09 de junho de 2022.
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