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Oportunidade de trabalho
Gerente Sênior de Projetos | Proforest Escritório Regional América Latina
Proforest busca profissional motivado e experiente para ajudar a construir e implementar soluções
práticas para os desafios e compromissos de sustentabilidade na gestão de recursos naturais,
especialmente nos setores de soja, pecuária, cana-de-açúcar, palma e outras commodities agrícolas no
Brasil e no restante da América Latina.

Sobre o Proforest
Proforest é líder mundial em apoio ao manejo e uso sustentável de recursos naturais, com foco
especial em commodities florestais e agrícolas. O Proforest trabalha ao longo de toda a cadeia
produtiva, apoiando produtores e governos em países da Ásia, África e América Latina no
desenvolvimento de políticas de sustentabilidade e sua implementação no setor de recursos naturais.
Também trabalhamos com compradores de matéria prima, processadores e varejistas para ajudá-los a
entender suas cadeias de fornecimento e engajar fornecedores diretos e indiretos para uma produção
mais sustentável.
Proforest é um grupo sem fins lucrativos, que presta serviços e implementa programas próprios. Temos
sede em Oxford, na Inglaterra e escritórios regionais na Malásia, Gana e Brasil (Brasília). Nossa equipe é
formada por pessoas de países e culturas diferentes. O(a) candidato(a) bem sucedido(a) deve ser capaz
de trabalhar com pessoas de uma ampla gama de históricos e culturas.

Resumo do cargo
Esta é uma excelente oportunidade de se juntar à equipe crescente do Proforest na América Latina
para liderar e gerenciar projetos e programas no Brasil, bem como ajudar a responder à demanda
crescente por serviços do Proforest na área de fornecimento responsável de commodities agrícolas na
América Latina. Com sede preferencialmente em Brasília, esta posição consiste no desenvolvimento e
liderança de projetos e programas com commodities agrícolas, além de gestão, implementação e/ou
participação em uma gama de projetos e programas; especialmente relacionados ao desenvolvimento
e implementação de políticas de compra responsável, soluções práticas e compartilhadas entre
múltiplos stakeholders, produção sustentável e capacitação. Candidatos(as) devem ter o direito de
viver e trabalhar no Brasil.

Funções e Responsabilidades



Gerenciar e implementar projetos e componentes de programas. Isso inclui desenvolvimento
de propostas, concepção de projetos, orçamentos, gestão financeira e relatórios.
Implementar projetos ou componentes de programas relacionados à gestão e fornecimento
sustentável de commodities agrícolas. Isso provavelmente envolverá escrever documentos

Proforest Brasil é uma associação civil registrada sob o CNPJ 17.493.676/0001-67
1 de 2







técnicos e políticas, pesquisa e benchmarking, realizar auditorias de campo, facilitar discussões
de políticas, reuniões e oficinas, desenvolver e ministrar cursos e apresentações.
Manter atualizado seu entendimento sobre políticas e fatores estratégicos relevantes para
gestão sustentável e fornecimento de commodities agrícolas.
Construir e manter relacionamentos com atores-chave como iniciativas de sustentabilidade,
agências de desenvolvimento, coalisões de empresas, ONGs e outras partes interessadas na
gestão e no fornecimento sustentáveis de commodities agrícolas.
Trabalho ocasional em outros projetos relacionados.
Contribuir para o funcionamento amplo da equipe global do Proforest, incluindo a participação
em processos de gestão interna e apoio ao planejamento e implementação de outros serviços.

Qualificações, Experiência e Habilidades
Essencial:













Experiencia de trabalho no setor privado, com produção agropecuaria, ou com cadeias
produtivas de commodities agricolas (conhecimento de políticas de compra, sistemas e
tendências)
Excelentes habilidades de apresentação, condução de reuniões e facilitação em Português e
Inglês.
Excelente habilidade verbal e escrita em Português e Inglês
Habilidade para lidar efetivamente com pessoal sênior em empresas de produção
agropecuaria, traders, e outros atores em questões de produção sustentável e cadeias de
fornecimento (excelente capacidade de comunicação verbal e estabelecimento de
relacionamentos)
Claro entendimento sobre questões ambientais e sociais que afetam a agropecuária.
Entendimento sobre produção sustentável de commodities agrícolas e iniciativas multistakeholder de sustentabilidade.
Excelente habilidade de gestão de projetos (inclusive excelente gestão do tempo, resolução de
problemas, habilidades organizacionais, planejamento, monitoramento e relatórios)
Habilidades interpessoais e de trabalho em equipe altamente desenvolvidas, bem como
habilidade comprovada de operar em um ambiente multicultural
Graduação em disciplina relevante (ex. agronomia, conservação, ciências sociais, economia)
Mínimo de 7 anos de experiência relevante de trabalho

Altamente desejável:




Pós-graduação (mestrado ou equivalente) em disciplina relevante (ex. agronomia, conservação,
ciências sociais, economia)
Experiência prática de trabalho com as cadeias de pecuária, soja, cana-de-açúcar ou outra
commodity agrícola (preferencialmente em países em desenvolvimento)
Experiência e conhecimento relacionado a padrões de sustentabilidade, auditoria e
certificação, no contexto de gestão dos recursos naturais (florestal, agrícola, pesca/aquicultura,
REDD+)
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Experiência de trabalho em (ou com) cadeias de suprimento agrícola internacionais
Experiência de trabalho com pequenos produtores
Experiência de trabalho com o poder executivo federal ou estadual no Brasil
Fluência em Espanhol
Habilidade comprovada de engajar e coordenar parceiros externos
Habilidade comprovada de prover treinamento e capacitação
Conhecimento de SIG

Como se candidatar
Envie seu currículo em português e uma carta de apresentação em inglês, com pretensão salarial e
confirmação de seu direito de trabalhar no Brasil para americalatina@proforest.net
Prazo: 20 de junho de 2015
Candidatos selecionados para entrevista serão contatados até 26 de junho de 2015.

Proforest aplica uma política de igualdade de oportunidades
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