INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE MENTOR (A) PARA A REDE DE ATIVADORES DE CRÉDITO
Vaga preferencial para pessoas indígenas, pessoas negras, mães, LGBTQIAP+
residentes na Amazônia
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, 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 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 com 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, fazer educação financeira e ações de prevenção da inadimplência,
elaborar e encaminhar aos agentes financeiros, especialmente o Banco da Amazônia, os
planos e projetos de crédito rural e auxiliar na contratação de operações do Pronaf sempre
que a unidade familiar de produção demonstrar necessidade, interesse e capacidade de
pagamento.

Sobre a Rede de Ativadores
A Rede de Ativadores de Crédito Socioambiental Conexsus resulta da parceria da Conexsus com o
Banco da Amazônia e com Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa - por meio do
projeto Projeto Bem Diverso. A Rede de Ativadores tem foco principal em ativação de crédito para
cooperativas e associações de extrativistas, pescadores e agricultores familiares, organizações do
terceiro setor e empresas dedicadas à preservação ambiental.

A rede de ativadores é constituída por técnicos com formação e experiência na orientação
dos arranjos produtivos locais, podendo estar ligados a organizações econômicas
socioambientais ou por elas são indicados.
Os ativadores são técnicos de nível médio e superior da área das ciências agrárias e têm como
escopo de trabalho a elaboração de projetos de crédito rural do Pronaf para os associados,
cooperados ou de fornecedores de cooperativas ou associações, com qualidade e atenção
aos requisitos exigidos pelas Instituições Financeiras e segundo o que determina a Resolução
do Conselho Monetário Nacional de nº 4.631, de 22 de fevereiro de 2018 e o Manual de
Crédito Rural, em seu Capítulo 1 - Disposições Preliminares, Seção 1- Autorização para Operar
em Crédito Rural e Estrutura Operativa, item 12, que define condições para as instituições
financeiras contratarem operações de crédito rural por intermédio de agentes de crédito
rural.
O Mentor buscará suprimir eventuais deficiências de conhecimento dos ativadores

especialmente quanto a melhor forma de efetivar as ações de educação financeira às pessoas
das unidades familiares de produção, educação para a melhoria do processo produtivo,
superação dos entraves ao acesso ao crédito rural e na elaboração dos planos e projetos de
crédito de custeio e investimento que serão encaminhados ao Banco da Amazônia.

DESCRIÇÃO DA POSIÇÃO
Apoiar a Conexsus no acompanhamento e avaliação das atividades desempenhadas pela rede
de agentes de crédito rural – ativadores de crédito socioambiental da Conexsus, bem como
as demais atividades da área de crédito rural, inclusive as capacitações, tanto no formato
presencial como no ensino à distância (EAD).
Principais responsabilidades:
● Dar suporte, apoiar, aconselhar, tirar dúvidas, orientar, indicar os melhores caminhos
e as melhores formas de superar os desafios dos agentes de crédito rural – ativadores
de crédito socioambiental;
● Apoiar a elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação dos planos de
trabalho das cooperativas e empresas, que assinarem o contrato de parceria com a
Conexsus, para a implementação das redes locais de ativadores de crédito
socioambiental da Conexsus;
● Desenvolver o planejamento operacional do trabalho em parceria com as
cooperativas, associações e empresas;
● Elaborar relatórios gerenciais periódicos sobre o desempenho dos Ativadores;

● Apoiar os prestadores de serviço de agentes de crédito rural – Ativadores de Crédito
Socioambiental - nas suas necessidades de aperfeiçoamento técnico quanto aos
processos produtivos dos territórios onde atuará e das formas de condução dos
trabalhos com as unidades familiares;
● Colaborar com informações e sugestões e contribuindo para a melhoria dos resultados
e objetivos dos projetos.

Valores e Perfil do profissional.
●

Escolaridade – ensino superior completo, com formação na área das ciências agrárias ou
área correlata.

●

Experiência mínima de 5 (cinco) anos como profissional na área e atuação comprovada
na orientação aos empreendimentos produtivos predominantes nas localidades onde irá
atuar e em crédito rural.

●

Habilidade para liderar e capacitar pessoas, dialogar com os agentes financeiros e
lideranças das organizações econômicas, solucionar emergências, identificar problemas
no trabalho, avaliar e ajustar as estratégias de trabalho dos ativadores das cooperativas,
associações e empresas que mantém contrato com a Conexsus.

●

É desejável experiência em gestão da informação e governança de dados.

●

Excelentes habilidades de redação e comunicação (oral e escrita), capacidade de
trabalhar em equipe, ser orientado à resultados, ter capacidade de planejamento, ser
organizado.

●

Experiência com gestão de equipes multidisciplinares.

●

Pacote Office avançado (Excel, Word e PowerPoint).

●

Ter capacidade analítica.

●

Profissional com facilidade para tomada de decisão e focado em resultado.

●

Adesão a Missão, valores e princípios da Conexsus.

●

Os interessados deverão ter disponibilidade para viagens terrestres, aéreas e marítimas

REMUNERAÇÃO E BENEFICIOS
Contratação: CLT.
Benefícios: Plano de Saúde e Dental Sul América, Vale Refeição/Alimentação.
Início: novembro de 2021
Local: uma vaga para o Estado de Rondônia, preferentemente para a cidade de Porto Velho
ou cidade próxima e duas vagas para o Estado do Pará, preferentemente nas cidades de
Altamira e Marabá ou em cidades próximas.
Modalidade presencial mediante assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade Livre e
Esclarecido.

Subordinação: Coordenação da Área de Crédito Rural
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: para
supervisorunicrh@outlook.com até o dia 30/12/2021.

