TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR(A) A REDE DE ATIVADORES DE
CRÉDITO
Vaga preferencialmente para pessoas indígenas, negras, mães, LGBTQIAP+ e/ou
residentes na Amazônia Legal ou Nordeste.

Sobre a CONEXSUS
O Instituto Conexões Sustentáveis – Conexsus é uma organização da sociedade civil de
interesse público (OSCIP) que tem como missão ativar o ecossistema de negócios
comunitários de impacto socioambiental (NCIS), ampliando sua contribuição para a
geração de renda no campo e conservação de florestas e biomas naturais. Estes negócios
são cooperativos e associações produtivas que atuam nas cadeias da alimentação saudável
e sustentável, agroflorestal, da sociobiodiversidade, do extrativismo, da pesca artesanal
sustentável e do manejo florestal comunitário. Entendemos que estas organizações geram
benefícios ambientais, contribuindo para a conservação de florestas e biomas, a
resiliência dos territórios e a mitigação e adaptação às mudanças do clima.
A Conexsus desenvolve suas iniciativas com foco em três pilares:
I. Melhoria dos modelos de negócios comunitários;
II. Acesso aos mercados através de novas parceiras mais igualitárias;
III. Desenvolvimento de diversos instrumentos financeiros adequados à realidade destas
organizações em suas distintas fases de amadurecimento.
Nossa prioridade é apoiar a gestão, a comercialização e ampliar o acesso aos recursos
financeiros, especialmente do crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - Pronaf, como forma de contribuir para a melhoria da renda e das
condições de vida dos associados e a preservação dos recursos naturais.
Concedemos financiamentos por meio do Fundo Conexsus Socioambiental para
necessidades específicas e de curta duração, e para as situações em que os
empreendimentos sustentáveis, com expressivo potencial de impacto socioambiental e
econômico, apresentaram uma demanda para a qual não encontram outra solução no
mercado formal de crédito.
A Conexsus desenvolve o Programa Rede de Ativadores de Negócios Sustentáveis em
parceria com o Banco da Amazônia e outros agentes financeiros, que atuam com o crédito
rural na busca de orientar e contribuir à melhoria do processo produtivo das unidades
familiares de produção dos cooperados e fornecedores das organizações econômicas
socioambientais, cooperativas e associações.
Conheça mais detalhes sobre a atuação da Conexsus: www.conexsus.org
Descrição da Posição
Entre as principais atividades de responsabilidade do coordenador da rede de ativadores
de crédito socioambiental estão o planejamento e a coordenação das atividades da rede
ativadores de crédito, a divulgação do Programa Rede de Ativadores de Crédito

Socioambiental, a apresentação do modelo da rede de ativadores às organizações
econômicas socioambientais, empresas e aos agentes financeiros, o apoio e supervisão
aos mentores da rede, o apoio e o zelo para que a rede de ativadores execute ações de
educação financeira e de melhoria do processo produtivo, ações de prevenção da
inadimplência, elaborem e encaminhem aos agentes financeiros os projetos e planos de
crédito rural, estabeleça formas que assegure a expansão da rede de ativadores, o apoio à
rede de ativadores para que consigam cumprir as metas acordadas com a Conexsus, a
avaliação dos mentores e dos ativadores e a produção de relatórios com os resultados do
Programa e as medidas para sua melhoria e ampliação.
Na divulgação do Programa Rede de Ativadores de Crédito Socioambiental da Conexsus
e Banco da Amazônia o coordenador da rede de ativadores deverá salientar os resultados
esperados e as condições para a assinatura dos termos de cooperação técnica com as
organizações econômicas socioambientais e os contratos de prestação de serviços que
podem ser realizados com organizações econômicas socioambientais que têm técnicos da
área das ciências agrárias em seu quadro de trabalhadores ou de cooperados ou com
microempresas constituídas como pessoa jurídica para a finalidade de prestação de
serviços de orientação técnica ao processo produtivo, educação financeira e para o acesso
ao crédito rural.
O coordenador da rede de ativadores orientará o processo e os critérios para a definição
dos territórios de atuação, a seleção, contratação, capacitação, remuneração, locais e
território de trabalho, formas de trabalho e avaliação dos mentores da rede.
O coordenador da rede de ativadores participará seleção, formalização dos contratos e da
avaliação das prestadoras de serviço ao Programa Rede de Ativadores de Crédito
Socioambiental.
Responsabilidades
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Participar do desenvolvimento e operacionalizar o planejamento e o
monitoramento das atividades do Programa Rede de Ativadores de Crédito
Socioambiental;
Planejar e operacionalizar a articulação com os núcleos de crédito rural e de
desenvolvimento dos negócios comunitários as ações de apoio às cooperativas e
associações socioambientais;
Garantir a execução, monitoramento e articulação com apoiadores e parceiros da
Conexsus no âmbito dos diferentes projetos;
Monitorar a execução do plano de trabalho dos prestadores de serviço em
articulação com os agentes de crédito rural e com o núcleo de crédito rural da
Conexsus;
Apoiar o planejamento, execução e monitoramento do plano de trabalho e a
execução financeira individual da rede de ativadores e garantir que seja
periodicamente atualizada a base de dados da Rede de Ativadores;
Manter a direção e equipe da Conexsus atualizadas quanto à execução do plano
de trabalho, antecipando desafios e necessidade de ajustes do projeto;
Conduzir a elaboração de planos de trabalho em sintonia com a periodicidade e
os fluxos estabelecidos pela Conexsus;
Apoiar a elaboração de documentos técnicos, inclusive informativos do projeto e
materiais educativos em articulação com os núcleos de crédito rural, Projeto
Conecta e Núcleo de comunicação;
Revisar, acompanhar e apoiar o plano de trabalho dos mentores, das cooperativas
e das empresas prestadoras de serviço;

•
•

•
•

•
•

Buscar soluções inovadoras e que tragam impactos positivos para a Rede de
Ativadores;
Apoiar a articulação com os núcleos de crédito rural, monitoria, comunicação e
assessoria jurídica, a revisão dos documentos, relatórios e apresentações do
projeto;
Organizar e participar de reuniões, eventos, seminários e atividades similares na
sua área de atuação, conforme prioridades definidas pela Estratégia do Programa;
Coordenar, em articulação com os núcleos de crédito rural e financeiro, o
pagamento dos serviços das cooperativas e empresas que prestam serviços de
agentes de crédito rural – ativadores de negócios sustentáveis;
Formatar e implementar sistemas de acompanhamentos, controles,
Elaborar relatórios de resultados periódicos e as prestações de contas em
articulação com o núcleo de finanças da Conexsus;

Perfil profissional e habilidades
- Graduação em administração, engenharia de produção, ciências agrárias ou área
correlata;
- Experiência com gestão de equipes multidisciplinares;
- Experiência comprovada em gestão de projetos e governança de dados;
- Habilidade com a gestão de pessoas e capacitação de pessoas.;
- Habilidade em solucionar emergências, identificar problemas no trabalho;
- Habilidade em avaliar e ajustar as estratégias de trabalho dos ativadores de crédito;
- Habilidade em dialogar com agentes financeiros e lideranças das organizações
econômicas socioambientais, principalmente com as empresas e cooperativas;
- Pacote Office avançado (Excel, Word e PowerPoint);
- Comunicação clara (oral e escrita), saber trabalhar em equipe, ser orientado à
resultados, ter capacidade de planejamento, ser organizado;
- Capacidade analítica;
- Facilidade para tomada de decisão e focado em resultados;
- Adesão à missão, aos valores e aos princípios da Conexsus.
Os interessados deverão ter disponibilidade para viagens terrestres, aéreas e marítimas,
incluindo eventuais viagens para localidades remotas.
Diversidade e Inclusão
A Conexsus acredita que a diversidade é essencial para que possamos continuar
promovendo conexões em prol da ativação do ecossistema de negócios comunitários
rurais e florestais e, por isso, está comprometida em criar um ambiente diversificado e se
orgulha de ser uma empregadora de oportunidades iguais.
Candidatura
Interessados e aderentes ao perfil da vaga enviar seu CV com pretensão salarial para:
gestaounic@outlook.com 30/12/2021.
Remuneração e Benefícios
Contratação CLT: A combinar
Benefícios: Convênio Saúde e Dental, Vale Alimentação.

Carga horária: 40 horas semanais Horário de trabalho: 9h às 18h, de segunda-feira a sextafeira, com 1 hora de descanso.
Local: Belém, Brasília ou São Paulo

