
Contratação de estagiário para apoiar a equipe do Programa de 

Cadeias Agropecuárias 
 

OBJETIVOS DA VAGA 

O estágio tem como objetivo apoiar, mediante supervisão, a equipe técnica do Programa de 
Cadeias Agropecuárias da Amigos da Terra – Amazônia Brasileira nas atividades diárias do 
projeto 0724. 

CONTEXTO:  
 

Há mais de uma década atores da cadeia da pecuária operando na Amazônia têm sido foco 
de mobilizações de setores públicos e da sociedade civil brasileira em busca de aprimorar 
aspectos de sustentabilidade e eliminar ilegalidades sociais e ambientais de sua cadeia de 
valor.  Em 2009, o relatório “A Farra do Boi”, lançado pela ONG Greenpeace, colocava a 
pecuária como principal impulsionador do desmatamento na Amazônia, o que levou a uma 
contundente mobilização da sociedade civil acerca dessa pauta. Como resposta, os maiores 
frigoríficos do país assinaram o Compromisso Público da Pecuária, que determinava critérios 
de desmatamento zero para o setor.  Naquele mesmo ano, ações do MPF do Pará, lideradas 
pelo Procurador da República Daniel Azeredo, levaram os grandes frigoríficos a assumirem 
compromissos a partir de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) que tratam, entre 
outros aspectos, da urgência na redução do desmatamento ilegal na região da Amazônia. 

 
De lá para cá, a indústria e o varejo vêm avançando em mecanismos de monitoramento de 
cadeia, aplicando tecnologia e buscando aprimorar sua adesão aos compromissos públicos, 
com amplo apoio de organizações da sociedade civil e da cooperação internacional, que hoje 
apresenta crescente demanda por produtos livres de desmatamento.   A despeito dos 
avanços, ainda existem relevantes brechas que enfraquecem a possibilidade de 
rastreabilidade da cadeia como um todo. Um exemplo disso, é a dificuldade que os frigoríficos 
encontram para garantir que toda a sua cadeia de fornecimento, incluindo as fazendas 
indiretas (fazendas de cria e recria que vendem para as fazendas de engorda), estejam em 
plena conformidade ambiental.  

 
Por não conseguir comprovar o controle sanitário e socioambiental em toda a cadeia 
produtiva, o Brasil enfrenta ainda desafios em obter mais valor agregado à carne bovina. A 
questão da rastreabilidade da cadeia da carne, portanto, é considerada um tema 
prioritário para o mercado, que cada vez mais exige a legalidade, conectado com a 
rastreabilidade e transparência. Como exemplo, 230 investidores com portfólio de US$ 16,2 
trilhões — equivalente a quase nove vezes o PIB do Brasil — emitiram em 2020 um 
comunicado conjunto pressionando empresas a implementar políticas contra o 
desmatamento em suas cadeias de fornecedores.  
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O PROJETO 0724 
 

O Projeto 0724 busca fomentar a produção, comercialização e demanda de carne bovina livre 
de desmatamento no Brasil através de um modelo de negócios mais rentável, sustentável e 
resiliente. O projeto está centrado em soluções tecnológicas que agreguem os principais 
stakeholders da cadeia produtiva da carne dentro de uma mesma força tarefa para melhorar 
o fluxo de informações ao longo da cadeia e estabelecer um ambiente de negócios mais 
controlado. 

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 
organização atua junto aos governos e empresas, influenciando políticas públicas e privadas 
que possam promover o desenvolvimento sustentável e evitar a degradação ambiental. 
Também apoia comunidades locais e trabalha para gerar e compartilhar informações de 
relevância sobre as áreas de atuação. Saiba mais em www.amigosdaterra.org.br 

 

FORMAÇÃO 

Estar cursando no mínimo o 3º semestre do curso de graduação em Gestão Ambiental, 
Engenharia Florestal, Agronomia, Zootecnia e áreas correlatas.  

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

• Apoio no desenvolvimento de documentos e relatórios técnicos sobre o projeto; 

• Apoio na elaboração e organização de materiais de comunicação para a divulgação 
dos produtos do projeto entre seus públicos-alvo; 

• Desenvolvimento de conteúdo sobre o projeto para mídias sociais e podcasts; 

• Elaboração de atas de reuniões; 

• Apoio na organização de eventos. 

HABILIDADES NECESSÁRIAS 

• Boa comunicação verbal e escrita; 

• Facilidade no trabalho em equipe; 

• Disciplina no trabalho Home Office; 

• Forte senso de organização; 

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

• Familiaridade no uso do pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) e OneDrive. 

DIFERENCIAIS 

• Habilidade para traduzir informações técnicas para linguagem acessível 

• Experiência ou habilidade em redes sociais 



• Experiência com ferramentas de geomonitoramento; 

• Experiência no uso de ArcGIS e/ou QGIS. 

INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA 

• A posição será inicialmente exercida online, podendo passar para o escritório da AdT 
em São Paulo. 

• O contrato será regido pela lei do estágio e terá duração de 6 meses com possibilidade 
de renovação. 

• Benefícios: Vale Alimentação ou Refeição/ Seguro de Vida/Recesso anual de 10 dias/ 
Day-off 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

• Os interessados deverão enviar carta de apresentação e currículo para o e-mail 
cv@amazonia.org.br com o assunto “Vaga Estagiário Projeto 0724” 

• Data limite para envio do currículo: 31/10/2021.  

• Para fomentar e reforçar a diversidade, esta vaga incentiva fortemente a candidatura 
de mulheres, negras, negros, indígenas, pessoas LGBTQIA+ e PcD. 

CONTATO 

Dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser enviadas para o e-mail: 
aldrey@amazonia.org.br 
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