
 

 

 

A Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH procura: 

Assessor(a) Técnico(a) para Fortalecimento de Organizações e Empreendimentos de  

Base Comunitária no Projeto Cosméticos Sustentáveis da Amazônia 

 

Sobre a GIZ

A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH é uma empresa do governo 

alemão atuante no domínio da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável, com 

cerca de 20.700 funcionários(as). A GIZ tem mais de 50 anos de experiência em uma ampla 

variedade de áreas, como o desenvolvimento e emprego, a energia e o meio ambiente e a 

manutenção da paz e segurança. Como empresa federal de utilidade pública, a GIZ apoia o governo 

alemão - em particular, o Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(BMZ) e o Ministério do Meio Ambiente (BMU) - e outros clientes dos setores público e privado em 

cerca de 130 países no alcance dos seus objetivos em cooperação internacional. Com este objetivo, 

a GIZ trabalha em conjunto com os/as seus/suas parceiros/as para o desenvolvimento de soluções 

eficazes e sustentáveis. 

Sobre o Projeto

O projeto “Cosméticos Sustentáveis da Amazônia” é executado conjuntamente entre as empresas 

Natura Cosméticos, Symrise e GIZ, no âmbito do programa DeveloPPP do BMZ - Ministério Federal 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

O projeto tem como objetivo promover o uso sustentável de produtos da sociobiodiversidade na 

Amazônia, através do fortalecimento dos empreendimentos e organizações comunitárias que 

participam das cadeias de valor do extrativismo e da agricultura familiar, a diversificação das suas 

fontes de renda e a agregação de valor desses produtos. 

O projeto será implementado em cinco regiões da Amazônia brasileira que são estratégicas para o 

fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade: Nordeste do Pará, Marajó, Amapá, 

Rondônia e Amazonas e a sua implementação se dará a través de quatro componentes: 

I. Fortalecimento da Gestão e Desenvolvimento Organizacional das Organizações e 

Empreendimentos Comunitários; 

II. Inclusão Digital e Digitalização de Processos na Cadeia de Valor; 

III. Inovação Tecnológica no Processamento e Pré-processamento de Matérias Primas; 

IV. Ampliação e Diversificação das Cadeias de Valor da Sociobiodiversidade. 

 

 



 

Descrição da Vaga

O(a) Assessor(a) Técnico(a) irá integrar a equipe da GIZ e será locado no Estado do Pará, no 

município de Benevides, nas instalações do Ecoparque, onde se localizam as empresas Natura 

e Symrise. Sua atuação se dará em todos os componentes do projeto, sendo a principal 

responsabilidade a implementação da componente (I) – Fortalecimento da Gestão e 

Desenvolvimento Organizacional das Organizações e Empreendimentos Comunitários e IV – 

Ampliação e Diversificação de Cadeias de Valor.  

Principais Tarefas  

• Apoiar o desenvolvimento estratégico e a implementação das atividades previstas no 
projeto, com ênfase na componente I - Fortalecimento da Gestão e Desenvolvimento 
Organizacional. 

• Apoiar a articulação com atores chaves e parceiros da área acadêmica, empresarial, de 
gestão pública e da sociedade civil nos níveis estadual, nacional e internacional; 

• Apoiar o diálogo e relacionamento com as comunidades e os empreendimentos 
comunitários parceiras do projeto. 

• Mapear e analisar cadeias de valor e processos de gestão e comercialização dos 
empreendimentos de base comunitária e propor medidas e fomento. 

• Assessorar empreendimentos e organizações locais nos seus processos de planejamento 
estratégico, desenvolvimento organizacional, gestão financeira e comercial e planejamento 
de negócios. 

• Apoiar e supervisionar processos de assessoria e capacitação voltados aos 
empreendimentos de base comunitárias e outros parceiros nos estados. 

• Apoiar o processo de inclusão e literacia digital junto às comunidades parceiras do projeto. 

• Gerenciar e supervisionar contratos de consultoria relacionados principalmente à 
componente I, mas também a outras áreas de atuação do projeto. 

• Organizar, de maneira independente, eventos, oficinas, reuniões, apresentações, 
telefonemas e comunicações para parceiros; 

• Participar no planejamento, avaliação e monitoramento de atividades e medidas, bem como 
na relatoria sobre o progresso das atividades do projeto; 

• Contribuir na gestão de conhecimento, sistematizando e compartilhando conhecimentos 
adquiridos entre os parceiros de implementação do projeto e com outros projetos da GIZ. 

• Apoiar nos processos administrativos internos do projeto. 

• Outras tarefas atribuíveis à função, conforme orientação do superior imediato. 

 

      Qualificação, Experiência e Conhecimentos Adicionais 

• Graduação em economia, ciências sociais, administração, direito, ou áreas afins; 

• Desejável pós-graduação em um dos temas relacionadas ao projeto; 

• Experiência de trabalho de no mínimo 05 anos em áreas relacionadas a gestão de 
empreendimentos, Desenvolvimento Organizacional e Cadeias de Valor da 
Sociobiodiversidade. 

• Experiência em Metodologias de análise e intervenção em cadeias de valor (ValueLinks ou 
outros); 

• Experiência em Metodologias e Ferramentas de Planejamento Estratégico, Análise e 
Desenvolvimento Organizacional, Gestão financeira e Desenvolvimento de Planos de 
Negócios. 

• Experiência de trabalho na Amazônia e em colaboração e interação com Povos e 
Comunidades Tradicionais (PCT); 

• Conhecimento na área de políticas públicas para a agricultura familiar, extrativismo e Povos 
e Comunidades Tradicionais (PCT). 

• Desejável conhecimento dos aspectos legais e organizacionais do associativismo e 
cooperativismo. 

• Desejável experiência em trabalhos ou estudos realizados na área de gênero em cadeias de 
valor.   

• Diferencial: Experiências em processos de Acesso e Repartição de Benefícios.  



• Experiência na implementação de projetos de desenvolvimento e no trabalho em equipes 
multidisciplinares e interinstitucionais. 

• Experiência na gestão de contratos; 

• Boa capacidade analítica e de síntese de informações. 

• Excelente comunicação oral e escrita e habilidade de articulação com diferentes atores; 

• Desejável experiência em ferramentas e metodologias de comunicação e facilitação online. 

• Desejável: conhecimento do inglês; 

• Disponibilidade para residir na região de Benevides ou Belém/ Pará; 

• Disponibilidade para viagens frequentes para os interiores dos Estados do Pará, Amazonas, 
Rondônia e Amapá, para Brasília e São Paulo, e outros destinos nacionais ou internacionais. 

 

   O que oferecemos 

• O local de trabalho será em Benevides, Pará (Ecoparque Natura) 

• Regime de contratação CLT. 

• Início imediato (negocíavel). 

• Carga horária: 40 horas semanais (segunda a sexta, 8 horas diárias); 

• Plano de saúde com 100% de cobertura sem coparticipação (a GIZ cobre 50% para cada 

filho/a e 20% para seu/sua cônjuge); 

• Plano dental opcional no valor de R$ 13,88 (por pessoa) para o(a) colaborador(a) e seus 

familiares. 

• Alimentação arcada pelo/a próprio/a colaborador/a; 

• Vale transporte: fornecido de acordo com proporção da renda, descontando 6% do salário; 

• Avaliação anual de desempenho com incentivo financeiro (de acordo com regimento 

interno); 

• Variadas oportunidades de capacitações de acordo com a demanda da Agência e 

requerimentos / possibilidades do projeto; 

• Ambiente de trabalho dinâmico, multicultural e com oportunidades de novas aprendizagens. 

Candidatura e envio de curriculum vitae (máx. 3 páginas), carta motivacional (máx.1 página), 

pretensão salarial bruta e dois contatos de referência até dia 04.06.2021 através da Reachr. 

Apenas os(as) candidatos(as) que atendem o perfil e selecionados para participar do processo 

seletivo serão contatados(as).  

 

 

A GIZ é uma empresa que se preocupa com a igualdade de oportunidades para 

todas/os, independente da raça, gênero e deficiência física (PcD). A diversidade 

é uma característica fundamental do nosso trabalho.  

Por isso, candidaturas que se enquadrem nos critérios mencionados terão 

preferência no caso de empate para essa vaga. 

https://www.reachr.com.br/#/vaga/giz/assessora-tecnicoa-gestao-e-desenvolvimento-organizacional-cosmeticos-sustentaveis-da-amazonia/11061/benevides/pa

