
Contratação de Analista de Projeto  

  

1. Objeto do contrato  

Apoio na gestão e execução dos projetos de pecuária responsável no âmbito do Programa 

de Cadeias Agropecuárias da AdT, com foco no engajamento do setor privado  

(principalmente frigoríficos).  

  

2. Quem somos  

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  

  

A AdT atua junto aos diversos stakeholders da cadeia brasileira de carne bovina há mais de 

10 anos na busca de soluções para melhorar a rastreabilidade e o monitoramento do 

desmatamento nessa cadeia, e para que os médios e grandes frigoríficos que operam na 

Amazônia e no Cerrado avancem significativamente na implementação de seus 

compromissos de desmatamento zero.  

  

3. Escopo do trabalho  

• Apoiar a gerência nas ações de engajamento com o setor privado através da 

organização e facilitação de reuniões e elaboração de materiais técnicos para 

subsidiar as reuniões   

• Elaborar relatórios de reuniões e visitas técnicas;  

• Elaborar relatórios de progresso e outros documentos técnicos dos projetos;  

• Exercer a representação externa da AdT perante terceiros (órgãos governamentais, 

agência de cooperação, instituições da sociedade civil, entre outros);  

• Participar das reuniões online semanais dos projetos;  

• Participar de reuniões, seminários e outros eventos junto aos parceiros para 

definição de ações conjuntas;  

• Disponibilidade para viagens de campo para a realização de reuniões e eventos;  

  

4. O que a vaga requer  

• Formação superior completa compatível com a função (exemplos: agronomia, 

zootecnia, veterinária, biologia, engenharias ambiental ou florestal, gestão 

ambiental, administração);  

• Experiência profissional mínima de 3 anos atuando com cadeias agropecuárias;  
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• Excelente habilidade de articulação com o setor privado e com os principais 

stakeholders da cadeia produtiva da carne;  

• Conhecimento nos temas: TAC da Carne, Código Florestal e monitoramento do 

desmatamento na Amazônia e no Cerrado;  

• Inglês intermediário;  

• Demonstrar empatia, saber se relacionar em equipe, visão objetiva, participação 

ativa, colaborativa, troca de ideias e ajuda aos demais membros da equipe.  

• Desejável experiência prévia com pecuária;  

• Desejável experiência prévia no relacionamento com frigoríficos;  

• Desejável conhecimento de informática, especialmente ferramentas de 

geomonitoramento;  

• Desejável experiência ou conhecimento específico com pecuária de baixo carbono.  

  

5. Detalhes da vaga  

• Jornada mínima de 20 horas/semana  

• As atividades de rotina serão desenvolvidas principalmente de forma remota. 

Quando necessário a contratada deverá participar de reuniões nas instalações 

físicas da Contratante em São Paulo – SP e realizar viagens de campo.  

• A Amigos da Terra – Amazônia Brasileira remunera de acordo com as posições 

semelhantes encontradas no mercado. Conforme acordos prévios na contratação, 

podem ser aplicados Vale Alimentação ou Refeição/ Seguro de Vida/Linha de 

Celular/Recesso anual de 10 dias/ Plano Saúde/Day-off.  

  

6. Insumos a serem fornecidos pela Contratante  

A Contratante disponibilizará passagens e hospedagem para as viagens que deverão ser 

realizadas.   

A Contratada terá acesso a documentos internos da Contratante, aos sistemas em 

operação e aos equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

7. Como se candidatar  

Enviar mensagem para: cv@amazonia.org.br com o assunto: Analista Cadeias 

Agropecuárias, até o dia 31/07/2022, contendo:  

• Currículo;  

• Carta de apresentação de no máximo 1 página, citando os motivos que o(a) fazem 

um(a) bom(a) candidato(a) para essa vaga e sua pretensão salarial.  

  

Observação: Não serão analisados currículos encaminhados sem pretensão salarial ou 

recebidos após a data limite especificada acima.  

  


