TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM
GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A INICIATIVA TERRITÓRIOS

Idealizada a partir de uma aliança entre atores do terceiro setor e de novos
modelos empresariais, Ecam e Humana, a Iniciativa propõe um modelo integrado
de investimento social em territórios impactados por grandes empreendimentos,
garantindo retorno para o negócio.
Nosso objetivo é que cada pessoa, cada comunidade, tenha condições de
desenvolvimento e oportunidades para uma vida melhor, a partir das realidades de
cada território.

1. FORMAÇÃO E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDA

● Nível superior completo;
● Especialização ou experiência comprovada em gestão de projetos;
● Capacidade de comunicação oral e escrita, com experiência em elaboração
de projetos, documentos e relatórios técnicos;
● Experiência na área de gestão de pessoas;
● Prática em coordenação de equipe multidisciplinar;
● Capacidade de organização, habilidade com trabalho em equipe e
cumprimento de prazos;
● Habilidade em comunicação e relacionamento interpessoal, e sensibilidade
cultural

para
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diversos, considerando aspectos

relacionados à regionalidade, etnia, idade, gênero e classe social;

● Capacidade de relacionamento e articulação com diversos segmentos
sociais, como comunidades tradicionais, associações, conselhos municipais,
órgãos públicos, ONGs, empresas privadas, universidades, sociedade civil
etc;
● Disponibilidade para viagens para regiões de atuação da iniciativa;
● Dinamismo e proatividade para coordenar as atividades e levantamentos que
serão realizados pelo Iniciativa Territórios;

2. DIFERENCIAIS

● Experiência com agronegócio;
● Ter trabalhado em projetos de desenvolvimento territorial;
● Atuação em trabalhos de articulação e interlocução intersetorial;
● Já ter realizado levantamentos ou pesquisas de campo e análise de dados
secundários e primários;
● Experiência com metodologias e ferramentas participativas;

3. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS

● Criação de fluxos e coordenação geral da equipe;
● Acompanhamento e responsável pela produção das entregas previstas em
contrato;
● Sistematização de processos e construção de relatórios integrados com base
em nos dados e informações levantados e atividades realizadas pela equipe;
● Colaborar para o aprimoramento e a consolidação do programa.

4. PROCESSO SELETIVO

● Os candidatos interessados deverão enviar: currículo e pretensão salarial
para o e-mail abaixo;
● Os candidatos selecionados serão chamados para um entrevista presencial
ou via Skype;

5. PRAZOS E CONTRATAÇÃO

● O envio de propostas deverá ocorrer até as 23:00 horas do dia 15/01/19 para
o e-mail contato@iniciativaterritorios.com;
● Propostas fora do prazo não serão consideradas;
● É imprescindível que o candidato seja pessoa jurídica. Não serão aceitas
propostas de prestação de serviços de pessoa física;
● A contratação mediante contrato firmado com pessoa para formalizar a
prestação de serviço pelo período de 6 meses, podendo ser renovado;
● O início das atividades deverá acontecer até o dia 01/02/19;

