
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE ANALISTA DE INOVAÇÃO SOCIAL  

 

Vaga exclusiva para pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+ e/ou com deficiência que 
residam na região Norte do Brasil. 

 

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 cooperativas e associações produtivas que atuam 
nas cadeias da alimentação saudável e sustentável, agroflorestal, da sociobiodiversidade e 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.  
 
Descrição da Posição 
A pessoa Analista de Inovação Social será responsável por gerir projetos e relacionamentos com 
Stakeholders (negócios comunitários, setores público, privado e organizações do terceiro setor).  
 

Principais Responsabilidades 

• Fazer a gestão de diferentes projetos simultaneamente, garantindo entregas no prazo e com 
qualidade. 
• Liderar projetos e atividades de alta complexidade, identificando oportunidades de melhoria e 
fazendo sugestões de mudanças. 
•  Mensurar e monitorar resultados de projetos. 
• Criar oportunidades e redes de intercooperação para troca de experiências e aprendizados. 
• Desenvolver e fomentar a cultura de inovação na Conexsus. 
• Participar ativamente na prospecção de oportunidades e no desenvolvimento de projetos de 
inovação. 
• Produzir relatórios de projetos para públicos de interesse como doadores e investidores. 
 
 
 



 

 

• Monitorar tendências de inovação social e analisar a viabilidade de aplicação das mesmas em 
projetos e atividades. 
 
Valores e requisitos 
• Ter mais de 5 anos de experiência em desenvolvimento de ecossistemas de inovação aberta, 
empreendedorismo e negócios de impacto socioambiental. 
• Experiência prática com gerenciamento de projetos e metodologias ágeis. 
• Conhecimento avançado em metodologias e ferramentas como design thinking, Teoria U, Lean, 
Scrum, Canvas e Prototipação. 
• Análise crítica, organização, atenção aos detalhes, capacidade de planejamento e realização. 
• Perfil que trabalhe bem com autonomia e independência. 
• Facilidade para tomada de decisão e avaliação de cenários. 
• Excelentes habilidades de redação e comunicação verbal. 
• Experiência com metodologias de facilitação de conversas/diálogos.  
• Habilidade para trabalhar com pessoas/redes que envolvam diferentes stakeholders (negócios 
comunitários, agências de governo, organizações não governamentais e privadas). 

• Disponibilidade para viagens. 
 

Diferenciais 

Os idiomas espanhol e inglês são diferenciais e não excludentes. 

 

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 

Pessoas interessadas e aderentes ao perfil da vaga, por gentileza enviar currículo com pretensão 
salarial para inovacaounic@outlook.com até 16/08/2021. 
 

Contratação: CLT. 

Benefícios: Convênio Saúde e Dental, Vale Alimentação. 

Carga horária: 40 horas semanais (9h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, com 1 hora de 
descanso). 

Local: Região Norte do Brasil. 


