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TERMO DE REFERÊNCIA 001/2023 

  

Contratação de Ativador de Internet Comunitária para Atuar no Processo de 

Implantação do Projeto Piloto “Conectar Internet na Amazõnia” em 

Comuidades Tradicionais Extrativistas.  

 

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, CEP69.054-693 - 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.  

 

O Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS e o MCM por meio desta parceria 

com o “Instituto Arapyaú de Educação e Desenvolvimento Sustentável”, associação 

apartidária e privada de fins não econômicos, sem fins lucrativos, com sede na Av. Nove de 

Julho, 5617, 3º Andar, CEP: 01407-200, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob nº 

09.569.182/0001-90, buscam apoiar a implantação do Projeto Piloto de Internet na Amazônia 

em comunidades tradicionais extrativistas nas seguintes Unidades de Conservação: Resex do 

Médio Juruá (Amazonas) e RDS Uacari (Amazonas), Floresta Nacional de Tefé (Amazonas), 

Resex do Rio Cajari (Amapá), Resex Chico Mendes (Acre), Resex Rio Ouro Preto (Rondônia), 

Resex Enseada da Mata (Maranhão), RDS Itatupã Baquiá (Pará), Resex Arioca Pruanã (Pará) e 

Resex Guariba Roosevelt (Mato Grosso). 

 
Contexto do Projeto. 

As comunidades amazôncias de povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas e 

extrativistas, ainda convivem sem tecnologia de internet, base para a comunicação social e 

comnitária na região. Segundo estudos públicos o Brasil é o 5º maior emissor de GEE e 50% 

dessas emissões são provenientes de desmatamento. Na última década o garimpo em terras 

indígenas aumentou 10x e os alertas de desmatamento em 2020 sobre TI representaram 7% da 

área total desmatada na Amazônia. Essas informações são hoje acessíveis para o mundo externo 

diante de diversas tecnologias aplicadas na região e com alto poder de transformação, entretanto 

estima-se que mais de 95% das comunidades da floresta não têm acesso à internet. Quando o 

acesso existe, é lento, intermitente e caro. Essa falta de comunicação e acesso à internet 

representa um fardo imenso para os povos da floresta, limitando o acesso à saúde, educação, 

segurança e desenvolvimento econômico e limitando a divulgação e valorização da cultura e 

monitoramento territorial. Bem como apresenta-se como fator de desigualdade de acesso à 

informação e marginalidade na arena de discussões de âmbito político-sócio-ambiental. Diante 

disso foi organizado um grupo de trabalho para disponibilizar internet rápida para todas as 

comunidades dos povos da floresta da Amazônia até 2025 através de um processo envolvendo a 

liderança dos povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades extrativistas e 

parceiros de apoio.  

 



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

Rua Teófilo Said, 5 – Qd:. G – Conjunto Shangrillá II – Parque Dez de Novembro. 
CEP: 69.054-693 – MANAUS/AM – E-mail: mcm.memorial@gmail.com 

 

 

Foram mapeadas 4.547 comunidades dentre extrativistas, quilombolas e indígenas (o número de 

comunidades envolvidas é estimado em cerca de 6000) e para o sucesso logístico e operacional 

da aterrissagem da conexão da Internet se torna necessário o envolvimento sólido e constante de 

representantes da CNS, CONAQ e COIAB via suas instituições locais. Para iniciar o projeto 

será feito um piloto em 30 comunidades (sendo elas 10 comunidades escolhidas por cada grupo 

representativo) em lugares distintos da região amazônica. Este recurso tem como objetivo o 

apoio ao Conslho Nacional das Populações Extrativistas – CNS na implementação do projeto 

piloto e articular com as comunidades. Dentro desse modelo será desenvolvidos diretrizes que 

serão repassadas para cada comunidade, dentre elas: 1. Um kit com fonte de energia sustentável 

para internet e dispositivos a serem conectados 2. O link de internet com no mínimo 100 Mb 3. 

Estrutura distribuída e guia manutenção incluindo capacitação a nível local 4. Governança e 

Guia de consciência para inclusão digital onde buscar-se-á fomentar o uso e a utilidade da 

conexão à internet em áreas como educação, saúde, serviços financeiros e cultura.  

 

O CNS por meio desta parceria, junto com os movimentos sociais CONAQ e COIAB buscarão 

mapear todas as comunidades e suas características incluindo população, área, centros de saúde, 

escolas, disponibilidade de energia e comunicação e acesso, visão geral das opções de logística 

para a implantação, produção de um plano de implementação a ser executado em 2 anos e 

estruturação de um Plano Operacional e Guia de Regras de uso para implantar conexões em toda 

a Amazônia. Para isso se faz altamente prioritário a direta cooperação técnica e participativa das 

instituições representativas destas comunidades neste processo para inserir no mundo 

comunitario da Amazônia internete para comunicação e cidadania. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 001/2023 

 

1. Contratação de Ativador de Internet Comunitária para implantação do projeto de 

internet na Amazônia. 

 

Cargo/Função: Ativador de Internet Comunitária 

 

1. Objetivo: 

Contratar técnico nível médio e/ou superior com experiência comprovada em tecnologia de 

internet para dar suporte na implantação do projeto piloto, que irá conectar em 10 

comunidades na Amazônia internet rápida e energia renovável e tirar lições para expandir a 

iniciativas em comunidades de povos da floresta na Amazônia. 

 

2. Atribuições e atividades a serem desenvolvidas: 

a) Contribuir e dar suporte para a implantação do projeto piloto para conectar internet em 10 

comunidades extrativistas na Amazônia; 

b) Observar, tirar lições de aprendizagem e documentar para expandir a iniciativas para outras 

comunidades de povos da floresta na Amazônia; 

c) Articular e mobilizar as comunidades nos territórios extrativistas para partiparem das ações 

previstas no Projeto, especialmente das entregas dos kits de internet; 

d) Participar das agendas de entregas dos kits de energia e internet nas comunidades extratvistas 

nas Resexs; 

e) Fomentar o processo de educação e da cultura cidadã para o uso da internet e sua utilidade 

social e comunitaria; 
f) Organizar a logística das atividades previstsa no projeto; 

g) Apoiar cada comunidade na construção do guia e plano de uso e sustentabilidade da 
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internet na comunidade;  

h) Elaborar relatórios simplificados para registro técnico das ações do projeto e sua boa 

implementação; 

i) Monitorar o cronograma de execução do projeto; 

j) Elaborar periodicamente relatórios técnicos de execução; 

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

Mendes; 

l) 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: 

Local de Trabalho: Ramal da Queimada S/N -  Distrito do Carvão, Mazagão-AP na sede da 

Associação Nossa Amazônia - ANAMA, com deslocamento regular ao território de atuação. 
a) Regime de Trabalho: PJ  

 

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

 

a) Experiência de trabalho na implementação e gestão de projetos socioambientais 

sustentável no uso de internet em comunidades tradicionais extrativistas 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 de 

conexão com internet; 

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 10 

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 15 de março de 2023; 

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 – 

Ativador de Internet Comunitária. 
 

Manaus (AM), 06 de março de 2023. 


