TERMO DE REFERÊNCIA
Consultoria assistência técnica:
Certificação Cacau Orgânico, Rede Sábios Agricultores e Agricultoras e Produção de
Alimentos para contrato PNAE
Local das atividades: São Felix do Xingu-PA.

1. O projeto
O Projeto Florestas de Valor promove a conservação na Amazônia ao fortalecer as cadeias de
produtos florestais não madeireiros e disseminar a agroecologia. Com o incentivo ao mercado ético e
boas práticas no manejo florestal e agrícola, trabalha para gerar renda para comunidades extrativistas
e agricultores familiares. Fortalecidas economicamente, essas comunidades ajudam a manter a
floresta de pé a maior floresta tropical do mundo. Ao conectar economicamente os produtores e o
mercado ético, o Projeto ajuda a criar novas formas de desenvolvimento para a Amazônia.
Em São Félix do Xingu, o Projeto é desenvolvido em parceria com a Cooperativa Alternativa Mista
dos Pequenos Produtores do Alto Xingu – CAMPPAX e com a Casa Familiar Rural – CFR.

2. O escopo do trabalho
2.1- Levantamento e análise de dados para procedimentos referentes ao processo de certificação
orgânica e outros certificados, junto aos agricultores familiares cooperados da CAMPPAX e
IMFLORA, bem como junto aos novos interessados.
2.2- Validação técnica e acompanhamento aos agricultores e agricultoras identificados e indicados
pela CFR como “Sábios agricultores e agricultoras”.
2.3- Levantamento de dados acerca da produção de hortifrutigranjeiros nas propriedades dos
membros da Associação de Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas (AMPPF), bem como apoio às
atividades da Associação ligadas à comercialização em mercados institucionais (PNAE), Fundo
Dema e outros.

3. Produto esperado


Planilhas com apresentação das informações exigidas pela Certificadora IBD e outras
certificações; dados de campo e outros.



Levantamento e organização de dados referentes à Rede Sábios Agricultores e Agricultoras
(visitas a campo, atividades desenvolvidas com os aluno da CFR, seminários e oficinas com
a Rede).



Levantamento e organização de dados sobre a produção hortifrutigranjeira (quantidade
produzida, capacidade de entrega ao PNAE, calendário de produção) e outros documentos
referentes ao Contrato entre AMPPF e a Secretaria Municipal de Educação (contrato com
pessoa jurídica e pessoas físicas).

4. Perfil da Consultoria












Ensino técnico médio ou superior completo na área agrícola ou florestal;
Experiência de trabalho com agricultores familiares;
Experiência em coleta, análise e síntese de dados;
Experiência na preparação de relatórios;
Capacidade de criar metodologias;
Habilidade para se comunicar com agricultores;
Experiência em trabalhar com comunidades (homens, mulheres e jovens) e domínio de
ferramentas e dinâmicas para trabalhos em grupo utilizadas em reuniões e demais atividades
em comunidades;
Facilidade de adaptação para conviver em área rural (viagens e permanência por alguns
períodos nas comunidades);
Habilidade para trabalhar em equipe (equipe técnica e demais parceiros);
Carteira de habilitação para condução de carro e motocicletas;
Saber usar programas Word, Excel e PowerPoint e GPS.

5. Cronograma
Produtos deverão ser entregues de acordo com o Plano de Trabalho a ser elaborado com a equipe
técnica de São Félix do Xingu.
As atividades deverão ser desenvolvidas no período de 6 meses entre julho a dezembro de 2018.

6. Condições e Remuneração
A combinar
7. Local e duração do contrato
As atividades deverão ser realizadas em São Felix do Xingu –PA e entorno por um período de 6
meses prorrogáveis no caso de interesse e disponibilidade de recursos por parte do IMAFLORA.

7. Avaliação da proposta
As propostas para execução das atividades deverão ser encaminhadas para a área de projetos e
cadeias produtivas do IMAFLORA e serão avaliadas de acordo com a experiência dos candidatos,
bem como disponibilidade de tempo e recursos mínimos para execução.
Todas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem serão cobertas pelo projeto e não
devem constar na proposta de trabalho.

8. Supervisão
A supervisão será de responsabilidade do Gerente de Projetos do IMAFLORA, bem como do
Coordenador do projeto proposto.

