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Contratação de consultoria de facilitação de reuniões e planejamentos na Associação Rede de 

Sementes do Xingu (ARSX). 

Programa Xingu, componente de Adequação Socioambiental - Sede Canarana/MT 

 

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 1994 para propor soluções integradas a 
questões socioambientais. O ISA tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, 
relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Com sede em São 
Paulo e subsedes em Brasília, São Gabriel da Cachoeira (AM), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Altamira (PA), 
Eldorado (SP) e Canarana (MT), o ISA privilegia ações que articulem projetos de caráter demonstrativo, 
campanhas e programas de trabalho e parcerias, combinando diversas modalidades e níveis de atuação, 
desde o local, ao regional, ao nacional e ao global. Atua localmente na bacia do Rio Negro e do rio Branco 
(AM e RR), na bacia do Xingu (MT e PA) e na bacia do Vale do Ribeira (SP). Para saber mais sobre o ISA, 
acesse: www.socioambiental.org 

O Programa Xingu quer contribuir com o ordenamento socioambiental da Bacia do Rio Xingu, considerando 
a expressiva diversidade socioambiental que a caracteriza e a importância do corredor de áreas protegidas 
de 26 milhões de ha que inclui Terras Indígenas e Unidades de Conservação, ao longo do Rio Xingu. 
Articulando parcerias e promovendo diálogos intersetoriais, o Programa desenvolve projetos voltados à 
proteção e sustentabilidade dos 26 povos indígenas e das populações ribeirinhas que habitam a bacia, à 
viabilização da agricultura familiar, à adequação ambiental da produção agropecuária e à proteção dos 
recursos hídricos. 

O componente de Adequação Socioambiental do Programa Xingu realiza diagnósticos socioambientais, 
mapeamento de áreas degradadas, planejamentos e acordos com produtores rurais de diferentes portes e 
culturas agrícolas, principalmente na região das cabeceiras da bacia do Xingu. Em parceria com eles e com 
a Associação Rede de Sementes do Xingu- ARSX, planta árvores nativas utilizando na maioria das vezes a 
técnica da semeadura direta da muvuca de sementes e monitora cerca de 300 hectares por ano. Com os 
dados reunidos busca aperfeiçoar técnicas de restauração ecológica e produzir conteúdo científico, 
contribuindo para melhoria da legislação ambiental. Os aprendizados são comunicados para uma melhor 
estruturação da cadeia da restauração ecológica na região. 

A Associação Rede de Sementes do Xingu (ARSX) possui 568 coletores, entre indígenas, agricultores 
familiares e moradores urbanos. Nos 15 anos de existência a ARSX já fomentou a restauração de 6 mil 
hectares de florestas e cerrados e a comercialização das sementes nativas para restauração ecológica em 
grande escala. O ISA e outras organizações da região apoiam a ARSX na sua formação jurídica, comercial e 
técnica através de oficinas, cursos e reuniões e da criação de materiais didáticos em publicações e vídeos. 

 

Objetivo dessa Contratação 

Contratação de empresa de consultoria para a facilitação de Processos e reuniões para a Associação Rede 
de Sementes do Xingu. 
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Preferência declarada  

  
O ISA apoia ações afirmativas e dará preferência a candidaturas negras e/ou indígenas, autodeclaradas e 
pessoas da região amazônica. Para tanto adotaremos: (i) flexibilidade quanto às exigências do Termo de 
Referência, (ii) apoio específico para incremento de habilidades profissionais e (iii) condições pessoais 
diferenciadas para o exercício da atividade. (iv) Para a vaga em questão daremos preferência às 
candidaturas de mulheres negras da região amazônica. O formulário de autodeclaração encontra-se anexo. 
 

Atividades: 

● A facilitação das reuniões de planejamento, alinhamento e acompanhamento dos projetos e 
atividades da ARSX, de forma presencial, sendo dois encontros presenciais com duração de dois 
dias; 

● A facilitação de encontros e reuniões estratégicas, como Assembleia, Comitê Diretivo e Conselho 
Curador, seis encontros virtuais. 

Nessa atividade esta previsto: Definições de temas a serem debatidos e resultados 
esperados de cada reunião/encontro; facilitação de encontro, relatório de definições e 
tomada de decisões.  

● O apoio no refinamento contínuo da Estrutura Organizacional, papéis e responsabilidades, três 
encontros virtuais.  

Nessa atividade está previsto: Aprofundamento dos objetivos e detalhamento dos 
projetos; processo de escuta para o entendimento das necessidades atuais, reflexão sobre 
potencial modelo de papeis dinâmicos; desenvolvimento do funcionamento da estrutura, 
papeis, responsabilidades, dinâmica de funcionamento e processo de tomada de decisões; 
aprimoramento com base em iterações com equipe técnica da Rede de sementes do Xingu.  

● O acompanhamento da implementação do Planejamento Estratégico para o ano, três encontros 
virtuais.  

Nessa atividade está previsto: Apoio no refinamento dos objetivos definidos no 
planejamento, com detalhamento de ações e resultados em ferramenta construída pela 
consultoria contratada, Encontro para monitoramento dos avanços do Planejamento, 
reflexão sobre desafios identificados e eventuais ajustes de rota. 
 
  

Requisitos necessários dos profissionais: 
✔ Experiencia e vivencia com associações em contexto geral (indígenas, ribeirinhos e afins será um 

diferencial); 
✔ Conhecimento do pacote Office (sobretudo Word e Excel); 
✔ Formação em Psicologia, Comunicação Social, Ciências Agrárias, Florestais, Biológicas, 

Agroecologia, Cursos técnicos agrícolas ou afins; 
✔ Boa comunicação e capacidade de lidar com diferentes atores (produtores rurais, indígenas, 

governos, empresas, ONGs, academia, organismos internacionais, entre outros);  
✔ Organização e agilidade; 
✔ Disponibilidade para realizar viagens na região durante a vigência do contrato; 
✔ Capacidade em trabalhar em equipe; 
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Condições da Contratação: 
 
Contratação por meio de Pessoa Jurídica com período determinado. 

 
Como candidatar-se a vaga: 

 
Encaminhar a documentação abaixo para os e-mails brunaferreira@socioambiental.org com cópia 

para admrede@sementesdoxingu.org.br colocando no assunto do e-mail “Contratação Consultoria de 
facilitação” até o dia 17 de Abril de 2022. 
 

✔ Enviar currículo/portfolio resumido; 
✔ Carta de apresentação (máximo 1 página) - descrever suas intenções com a 

proposta; 
✔ Proposta de facilitação. 

 
Etapas da seleção: 

  
A partir do dia 19 de abril, apenas as candidatas pré-selecionadas serão contatadas para a 

entrevista, que será realizada de forma remota. 
 

Obs.1: As entrevistas serão agendadas previamente com os candidatos, sendo informadas logo 
quando for possível.  
 

Obs.2: As propostas que não constarem as exigências aqui descritas e/ou faltando alguma 

documentação não serão avaliados. 

 


