TERMO DE REFERÊNCIA IC 002/2014
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE PROJETOS

1.OBJETO:
Contratação de Gestor de Projetos, para execução de atividades desenvolvidas pelo
Programa Terra Verde do INSTITUTO CABRUCA – IC.
2. LOCAL DE ATUAÇÃO:
Instituto Cabruca.
Endereço: Praça Do Cadete, 06 – São Sebastião.
CEP 45.653-786
Ilhéus/BA
3. QUALIFICAÇÕES BÁSICAS REQUERIDAS:
 Profissional de nível superior com formação na área de agrárias, biológicas e/ou
humanas;
 Experiência em organização comunitária e extensão participativa com
movimentos sociais;
 Conhecimentos, habilidade e experiências em agroecologia, pedagogia da terra e
planejamento participativo;
 Experiência ou conhecimento sobre a cadeia de valor do cacau e chocolate no
Brasil e no mundo;
 Experiências na formação e manejo de agroecossistemas biodiversos, sistemas
agroflorestais multiestratificados e policultivos;
 Experiência na comunicação com o público em geral e/ou com a mídia, tanto por
escrito como oralmente;
 Experiência com aplicativos de software de uso comum, tais como Word,
Excel, navegadores Web, etc;
 Possuir experiência comprovada na gestão e elaboração de projetos do
terceiro setor;
 Possuir habilidades para a mobilização e captação de recursos;
 Capacidades requeridas em gestão, tais como domínio dos temas do
programa, habilidade de trabalho em equipe, boa oralidade.
4. FUNÇÕES ESSENCIAIS:
 Gerenciar as estratégias e projetos do programa Terra Verde garantindo
a geração de resultados e impactos significativos;
 Supervisionar e realizar a gestão de pessoas e o corpo técnico do
Programa Terra Verde;
 Assegurar Recursos financeiros para o pleno desenvolvimentos das
atividades do programa;



Garantir o bom relacionamento da Instituição com financiadores,
colaboradores, apoiadores e parceiros, além de prezar pela boa relação
da mesma com a sociedade de forma geral.

5. COMPETÊNCIAS REQUISITADAS
 Capacidade de compor equipes interdisciplinares na construção de
estratégias de desenvolvimento rural sustentável e transição
agroecológica;
 Habilidade no estabelecimento de parcerias estratégicas e de articulação
com lideranças comunitárias, pesquisadores e extensionistas;
 Capacidade de manter relações com lideranças comunitárias,
empresariais e de associações setoriais, autoridades governamentais e
representantes de cooperativas e associações para desenvolver, testar,
adaptar e implementar ações conjuntas;
 Habilidade de produzir relatórios consistentes sobre os projetos e ações;
 Capacidade para simplificar e explicar os princípios científicos e práticos
da conservação para plateias técnicas e não-técnicas;
 Comunicar as metas, objetivos e resultados estratégicos dos projetos.
6. ATRIBUIÇÕES
 Coordenar projetos que envolvam a transição agroecológica de
comunidades para sistemas sustentáveis de agricultura a partir do
redesenho de agroecossistemas;
 Participar de ações em redes com organizações sociais, instituições
governamentais e não governamentais;
 Supervisionar e acompanhar, garantindo o bom andamento dos
programas e projetos da Instituição para que estes alcancem todos os
resultados esperados;
 Apresentar avaliações periódicas dos resultados programáticos nas
instâncias de planejamento e deliberativas;
 Planejar e coordenar as atividades dos técnicos de projetos e gerenciar
as metas e resultados dos projetos associados ao programa;
 Repassar os resultados obtidos nos projetos para a Secretaria executiva;
 Divulgar os resultados e prestar conta dos projetos para os financiadores
e para sociedade;
 Trabalhar de forma cooperativa com a equipe do programa e integrar as
estratégias e ações do Instituto Cabruca de acordo a sua missão e visão
(consultar www.cabruca.org.br);
 Atuar de forma próxima e colaborativa com a equipe de comunicação e
da administrativo financeira do Instituto Cabruca.

7. APRESENTAÇÃO DOS CURRICULOS:
Os currículos deverão ser encaminhados exclusivamente para os e-mails:
curriculo@cabruca.org.br até às 23 horas e 59 minutos, do dia 18 de maio de
2014, indicando o assunto na apresentação do currículo: “Gestor de Projetos do
Programa Terra Verde”. A apresentação do currículo por parte do candidato implica
na plena aceitação de todos os termos contidos no presente termo de referência.
8. REMUNERAÇÃO
No ato de envio dos Currículos os candidatos deverão encaminhar conjuntamente
pretensão salarial para a função.

9. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
No ato da contratação deverão ser apresentados os seguintes documentos, sendo
que os originais dos documentos deverão ser apresentados para validação das
cópias:
 Cópia dos documentos de identificação dos candidatos: cópia do RG e cópia do
CPF;
 Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, dentro do prazo de validade, para as
Categorias B;
 Cópia de comprovante de residência;
 Declaração de escolaridade;
 Currículo do candidato, com comprovação dos últimos 5 anos das informações
nele constante.

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Com base nos currículos apresentados, será avaliado aquele que melhor se
enquadra nas especificações técnicas, contidas neste Termo de Referência, caso
necessário será realizado uma entrevista com alguns dos candidatos (com data a
definir). O resultado da seleção será divulgado no site do Instituto Cabruca
(www.cabruca.org.br) no dia 26 de maio de 2014.

11. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:
 No ato da contratação o candidato deverá apresentar declaração de escolaridade
e os documentos exigidos no item 9;
 A vinculação contratual será por meio de Cooperativa de Trabalho, à qual deverá
ser comprovado o vínculo societário;

 O pagamento será efetuado mensalmente à Cooperativa de trabalho à qual tem
vinculação o profissional.

12. SUPERVISÃO:
A supervisão dos serviços do Profissional contratado e aprovação dos produtos
desenvolvidos serão executados pela Presidência e Secretaria Executiva do Instituto
Cabruca.

13. CRITÉRIO DESCLASSIFICATÓRIO:
O não atendimento de todos os itens contidos neste documento.
14. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS:
Eventuais pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados à
Secretaria Executiva do Instituto Cabruca pelo endereço eletrônico
cabruca@cabruca.org.br, onde deverá ser citado no assunto da mensagem:
“Informações sobre Termo de Referencia IC 002/2014 – Contratação de Gestor
de Projetos do Programa Terra Verde.”

Ilhéus/BA, 25 de abril de 2014.

Cristiano de Souza Sant’Ana
Secretário Executivo
Instituto Cabruca

