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TERMO DE REFERÊNCIA 002/2017 

 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR  

 

MEMORIAL CHICO MENDES 

O Memorial Chico Mendes - MCM, é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como 

OSCIP, com sede à Rua Teófilo Said, nº 05 – Conjunto Shangrillá II – Manaus-AM, CEP 69.054-693 

- Estado do Amazonas. O Memorial é uma entidade de assessoria técnica ao movimento social dos 

extrativistas 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 o apoio ao fortalecimento da organização dos 

povos da floresta na execução de projetos e no acesso a Políticas Públicas. 

 

PROJETO SANEAR AMAZONAS 

O projeto Sanear Amazonas tem por objetivo a promoção de acesso a água para o consumo 

humano em comunidades extrativistas, por meio da disponibilidade das tecnologias sociais por 

Sistema de acesso à água Pluvial Multiuso Comunitário e Sistema de acesso à água Pluvial 

Multiuso Autônomo. 

As tecnologias de acesso à água em modelos descentralizados, incluindo a captação e 

manejo de água de chuva são técnicas que permitem o acesso à água em modelos 

descentralizados de gestão, onde os beneficiados fazem parte da autogestão das tecnologias 

implantada de forma autossustentável. A importância desse modelo de gestão tem sido reforçada 

mundialmente para garantir o acesso em ambientes rurais. Esses sistemas são eficazes para 

garantir o direito de acesso a água para essas populações com custos relativamente reduzidos de 

implantação e de manutenção, incluindo captação, tratamento, reservação, distribuição, garantindo 

os ganhos sociais relacionados ao acesso a água. 

Os sistemas de abastecimento de água que contam com a captação da água da chuva 

representam uma alternativa que viabiliza o acesso à água na região Amazônica, onde o regime 

pluviométrico não é uniforme e apresenta períodos de escassez da fonte de água de chuva. Por 

este motivo é necessário se pensar em alternativas de abastecimento complementar (água de 

superfície ou água subterrânea) para garantir o acesso à água em quantidade, qualidade e 

acessibilidade ao longo do ano todo. 

A garantia de acesso a água no âmbito domiciliar, seguindo padrões de qualidade para 

consumo é a disponibilidade de água em uma estrutura física com interligação direta ao ambiente 

domiciliar. Essa infraestrutura viabiliza o acesso à água dentro de padrões mínimos para assegurar 

a saúde, bem estar e privacidade de forma equitativa. 

Associado ao processo de implementação de Tecnologias Sociais de acesso à água é 

fundamental o processo de fortalecimento das organizações comunitárias para a sua auto gestão, 

assim como para os seus processos de inclusão socioprodutiva com base nos recursos florestais 

que dispõem. 
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1. DO OBJETO  

Estabelecer os parâmetros para a contratação de 01 técnico(a) de nível superior, a fim de 

coordenar a implantação de tecnologias sociais e apoiar iniciativas de fortalecimento de 

organizações comunitárias de Reservas Extrativistas do Amazonas. 

Esta contratação se dará em função do Convênio de Cooperação Técnica Financeira com a 

Fundação Banco do Brasil – FBB para implementação do Projeto N° 15.289, intitulado “Sanear 

Amazonas” no âmbito do Programa Trabalho e Cidadania da FBB. 

 

2. ATRIBUIÇÕES DO(A) PROFISSIONAL CONTRATO(A): 

O(A) técnico(a) será responsável em coordenar a implementação de tecnologias sociais e 

apoiar iniciativas de inclusão socioprotutiva sustentáveis e de fortalecimento de organizações 

comunitárias em Reservas Extrativistas do Amazonas, e desenvolverá, entre outras as seguintes 

atividades: 

a. Coordenar, supervisionar, avaliar e monitorar as atividades de implementação de 

tecnologias sociais nas comunidades; 

b. Desenvolver estratégias de implementação de tecnologias sociais em conjunto com as 

comunidades; 

c. Construir plano de ação em consonância com os encaminhamentos da coordenação do 

Memorial Chico Mendes e das comunidades participantes; 

d. Elaborar periodicamente relatórios técnicos de execução; 

e. Apresentar periodicamente prestação de contas dos componentes sob sua coordenação; 

f. Apresentar ao Memorial Chico Mendes possíveis inovações de natureza técnica e de 

gestão operacional para  melhorar a eficiência e eficácia dos projetos sob sua 

coordenação; 

g. Elaborar projetos de pequeno e médio porte para mobilização de recursos para 

continuidade das ações do projeto e do Memorial Chico Mendes; 

h. Apoiar as organizações comunitárias no desenvolvimento de projetos de fortalecimento 

organizacional e de inclusão socioprodutiva; 

i. Assessorar as organizações comunitárias nos processos de regularização de sua 

documentação para concorrer a editais relacionados às suas linhas de atuação; 

j. Subsidiar as organizações comunitárias na execução de projetos de fortalecimento 

organizacional e inclusão socioprodutivo; 

k. Elaborar Termos de Referência para contratação de serviços, conforme necessidades 

encaminhadas pela Coordenação do Memorial; 

l. Organizar e efetuar os processos de contratação de serviços e compra de materiais 

relacionados ao projeto sob sua coordenação; 

m. Apoiar a Coordenação do Memorial Chico Mendes na organização de eventos e em 

processos de capacitações diversas; 

n. Realizar viagens aos municípios do interior do estado do Amazonas e às comunidades 

rurais para supervisionar, monitorar e avaliar a execução do projeto in loco; 
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o. Estabelecer relação com instituições públicas e privadas, bem como com organizações 

de base comunitária; 

 

4. DO PERFIL DO(A) PROFISSIONAL 

Para concorrer à vaga, o(a) candidato(a) deverá atender os seguintes requisitos: 

a) Possuir nível superior; 

b) Experiência de trabalho com organização de base comunitária da Amazônia; 

c) Experiência de trabalho em elaboração e/ou gestão de projetos socioprodutivos na 

Amazônia; 

d) Desejável experiência em implementação de políticas públicas; 

e) Experiência em processo de capacitação à organização de base; 

f) Disponibilidade para viagens aos municípios do interior e às comunidades rurais; 

g) Ter conhecimentos em informática e domínio no pacote Office; 

h) Ser dinâmico(a), proativo(a) e ágil na execução de suas atividades, bem como 

desenvoltura no encaminhamento e soluções de problemas; 

i) Ter espírito de trabalho em equipe. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO, SELEÇÃO E RESULTADO  

Os(As) candidatos(as) deverão enviar currículo e a pretensão salarial para o e-mail 

mcm.memorial@gmail.com, até o dia 28 de fevereiro de 2017. 

O currículo deverá conter no mínimo: 

a) Identificação completa do(a) profissional interessado(a), com endereço, telefone de contato e 

e-mail; 

b) Formação acadêmica e ano de conclusão; 

c) Formação complementar: cursos e outros; 

d) Experiências profissionais; 

e) Nomeações (se houver); 

f) Títulos e/ou homenagens (se houver). 

O(A) candidato(a) será selecionado(a) através de análise documental (currículo e Carta de 

Apresentação) e entrevista individual. 

A divulgação da seleção será através do Site do Memorial Chico Mendes 

(www.memorialchicomendes.org.br) ao final do processo seletivo. 

 

6. DA CONTRATAÇÃO  

 

A contratação será de imediato e sob o regime CLT;  

 

 

Manaus-AM, 07 de fevereiro de 2017. 
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