TERMO DE REFERÊNCIA
Coordenador (a) Técnico (a) para Originação de Projetos

O Fundo Nacional Sul Baiano (FASB) é uma iniciativa, que reúne o Fórum Florestal da Bahia, a
organização responsável por suporte técnico New Generation Plantation (NGP TA) e uma
investidora dinamarquesa, pretende impulsionar ações locais focadas no desenvolvimento
sustentável como agroflorestas, produção de madeira e alimentos, proteção e restauração de
áreas degradadas. Entre exemplos de projetos levantados na região com as comunidades está o
plantio agroflorestal para conectar fragmentos florestais transformando-os em corredores
ecológicos.
O Fundo vai atuar em uma área na qual estão localizados 23 municípios nos quais vivem 1.1
milhão de pessoas. Uma região que tem como destaque atividades econômicas como cultivo do
cacau, florestas de euclipto, café, agropecuária e turismo.
O Fórum estará envolvido nas ações voltadas para originar e monitorar projetos, fazendo uma
primeira avaliação quanto aos objetivos e custos.

O coordenador(a) técnico(a) do FASB tem as seguintes atribuições:

1. Coordenar as ações do Fórum relacionadas a “originação” de projetos a serem encaminhadas
ao FASB, envolvendo a organização, apoio a elaboração e verificação se os projetos estão
alinhados com os objetivos do FASB e Plano de Ação do Fórum, antes de serem encaminhados
para uma posterior análise técnica e financeira.
2. Divulgar, discutir, articular, acompanhar, avaliar e propor critérios a respeito da implantação
das ações de originação de projetos junto ao FASB.
3. Propor critérios sobre normas necessárias à originação de projetos junto ao FASB.
4. Emitir pareceres e relatórios técnicos, na fase de originação dos projetos financiados pelo
FASB.
5. Propor critérios e padrões relativos ao controle e à melhoria da qualidade na originação dos
projetos propostos ao FASB.
6. Participar e auxiliar a Secretaria Executiva na preparação das reuniões do Comitê de Apoio ao
FASB.
7. Serão necessárias atividades presenciais e deslocamento locais quando houver uma segurança
sanitária.

HABILIDADES E REQUISITOS REQUERIDOS:












Organização;
Boa capacidade de expressão escrita e oral;
Conhecimento sobre a temática socioambiental regional;
Capacidade crítica construtiva;
Iniciativa e capacidade de articulação;
Experiência na gestão de projetos;
Conhecimento das questões socioambientais regionais com experiência comprovada;
Saber conduzir veículos automotivos e estar devidamente habilitado (a);
Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais;
Falar e escrever na língua inglesa será um diferencial;
Preferencialmente residentes, caso contrário, com disponibilidade para residir na região
de atuação do Fórum durante a vigência do contrato.

Oferecemos:
 Contratação por organização membro do Fórum Florestal, por até 36 meses;
 Remuneração bruta equivalente a R$ 7.000,00 mensais para pessoa jurídica (através da
emissão de nota fiscal) ou salário R$ 4.000,00 em relação de emprego (carteira de trabalho
assinada), com os encargos e benefícios previstos na legislação trabalhista, além de plano de
saúde, para uma disponibilidade de 30 horas semanais;
 Ajuda de custo para deslocamentos em veículo próprio ou alugado, de acordo com valor
praticado no mercado regional;
 Ressarcimento de 70% das contas de telefonia celular e acesso à internet;
 Ressarcimento de despesas com viagens, hospedagem e alimentação, quando à serviço do
Fórum/FASB.
Local de trabalho:


Regiões do Extremo Sul da Bahia e Costa do Descobrimento, em regime semipresencial.

Candidatura:
Interessados (as) devem enviar propostas, com curriculum vitae, pretensão salarial de acordo ao
regime de contratação (PJ ou PF) e carta de apresentação, até 25 de abril de 2021 para
apoioadmfflorestal@gmail.com
Todas as propostas recebidas serão confirmadas por meio eletrônico.

