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Termo de Referência (TdR) 
 
 

Objeto do TdR: Contratação de estagiário 

de direito para a rede do Observatório do 

Código Florestal (OCF). 

 

Sobre a contratante: Amigos da Terra – Amazônia Brasileira (AdT) 

A Amigos da Terra – Amazônia Brasileira (AdT) é uma organização não-governamental 

brasileira, sem fins lucrativos, com mais de 25 anos de atuação na área socioambiental, 

trabalhando na promoção de iniciativas sustentáveis que visem o desmatamento zero 

nos habitats naturais brasileiros, com foco prioritário, mas não exclusivo, na Amazônia. 

A AdT é a atual gestora do projeto “Políticas, práticas, transparência e governança para 

a implantação do Código Florestal” executado pela rede Observatório do Código 

Florestal (OCF).  

Sobre o Observatório do Código Florestal (OCF)  

O OCF foi criado em maio de 2013, por sete instituições fundadoras, para realizar o 

monitoramento e acompanhamento da implementação do Código Florestal. O objetivo 

da rede é congregar instituições da sociedade civil para promover o controle social e a 

apoiar a implementação qualificada do Código Florestal. 

Hoje, são 36 organizações da sociedade civil de todo o Brasil que compõem o 

Observatório. Essas entidades são reconhecidas no país e algumas são também 

reconhecidas internacionalmente.  

Cada membro do Observatório tem particularidades especiais que agregam e 

complementam a atuação uns dos outros, individual e coletivamente. Os papéis são 

distribuídos da seguinte forma: (i) Comitê Executivo, com 9 membros, cujo papel é o 

direcionamento e deliberação; (ii) secretaria executiva, que executa ações e representa 

a rede; (iii) cinco coordenações temáticas, formadas por membros do Comitê, secretaria 

executiva e membros, que discutem questões inerentes ao Código Florestal.  

Atuando em diferentes frentes, mas com objetivos comuns, essas organizações geram 

conhecimento científico, exercem pressões políticas e mobilizam a sociedade, visando 

alinhar a conservação dos recursos naturais com modos de vida de produção 

sustentável. 
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Sobre o estágio 

O estágio tem como objetivo apoiar, mediante supervisão, a Secretaria Executiva da 

rede do OCF e AdT nas atividades diárias de análise de projetos de lei e da legislação 

florestal, tendo em vista suas atividades no projeto “Políticas, práticas, transparência e 

governança para a implantação do Código Florestal”. A posição será inicialmente 

exercida online, podendo passar para o escritório da AdT em São Paulo. 

2021 

• Reunião geral para construção do planejamento estratégico, plano de advocacy 

e plano de comunicação – combinadas com treinamento 

• Construção de Manual de Governança do OCF 

• Reestruturar forma de atuação em grupos, relacionando-os às CT do projeto 

 

Formação 

Estar cursando no mínimo o 4º semestre do curso de graduação em Direito, com 

conclusão de pelo menos dois semestres de direito constitucional. 

Principais atribuições 

• Auxiliar a coleta de dados e informações sobre normas e jurisprudências 

relacionadas à proteção florestal, conforme plano de trabalho; 

• Sistematizar e organizar o material coletado, indicando origem e sistema de 

busca; 

• Preparar textos com análise iniciais para revisão e supervisão; 

• Revisar textos e pareceres, conforme orientação. 

Habilidades necessárias 

• Boa redação e capacidade de análise; 

• Facilidade no trabalho em equipe; 

• Disciplina no trabalho Home Office; 

• Forte senso de organização; 

• Dinamismo e criatividade para lidar com tarefas ou situações desafiadoras; 

• Identificação com os propósitos da rede OCF e da AdT.  

Condições do estágio 

• Período do estágio: De 6 a 12 meses  

• Carga horária: 30 horas semanais  
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• Bolsa auxílio mensal  

• Vale Refeição  

• Seguro de Vida  

• Auxílio transporte (em caso de necessidade de deslocamento para a sede da 

AdT) 

• Supervisão feita pela equipe de comunicação do OCF e AdT 

• O OCF/AdT irá fornecer um computador durante o período do estágio 

• O candidato deve ter acesso à internet. 

 

Processo de seleção 

● Formulário completo, preenchido por meio do link: 

https://forms.gle/wexm6RNHsZXr9JBb6 

● Data limite para preenchimento do formulário: 25/06/2021. O formulário será 

encerrado após essa data, sem possibilidade de envio posterior. 

Contato 

Dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser enviadas para o e-mail: 

contato@observatorioflorestal.org.br 

https://forms.gle/wexm6RNHsZXr9JBb6

