
FUNDAÇÃO VITÓRIA AMAZÔNICA – MANAUS / AM 
TERMO DE REFERÊNCIA N° 23/2022 

  
 

 
Rua Estrela Dalva 146, Loteamento Parque Morada do Sol, Bairro Aleixo, Manaus/AM - 69060-093 

Tel: (92) 3642 4559/ 3236-3257 
E-mail: fva@fva.org.br – website: www.fva.org.br 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(A) EM GEOPROCESSAMENTO 

PARA O PROJETO LIRA: ROTAS E PEGADAS 
 

 
 

1. SOBRE A FVA 
 

A Fundação Vitória Amazônica (FVA), é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve 
programas e projetos na Amazônia nas áreas de conservação ambiental, desenvolvimento 
socioeconômico, planejamento territorial e educação. Nos 32 anos de trabalhos na Amazônia, no 
âmbito do Programa Geopolítica para a Conservação tem procurado gerar, sistematizar e disponibilizar 
conhecimentos relevantes para atores-chave visando influenciar políticas públicas e processos de 
tomada de decisão em diferentes escalas na Amazônia. 
 
 
2. SOBRE O PROJETO LIRA 

 
O Projeto LIRA – Legado Integrado da Região Amazônica – tem como objetivo promover a 

consolidação da gestão de 86 áreas protegidas, entre unidades de conservação e terras indígenas, por 
meio das seguintes estratégias: a) Apoio financeiro para o desenvolvimento de projetos e ações que 
contribuam para consolidação da gestão nos territórios abrangidos pelo LIRA, a saber, 43 unidades de 
conservação e 43 terras indígenas em 6 blocos de paisagem através de uma rede de organizações 
parceiras; b) Fomento para o fortalecimento de instituições locais atuantes na governança do 
território; c) Fomento da gestão integrada das áreas protegidas, através da mobilização social e 
engajamento do setor público e privado; d) Adaptação de tecnologias disponíveis para otimização dos 
custos de proteção territorial, monitoramento de biodiversidade e das ameaças; e) Integração e 
difusão de conhecimento sobre conservação da sociobiodiversidade; f.) Avaliação da efetividade de 
gestão das áreas protegidas e monitoramento dos blocos integrados. O projeto executado pela FVA 
está inserido no âmbito da estratégia “a”. 
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3. SOBRE O PROJETO ROTAS E PEGADAS: CAMINHOS INTEGRADOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO BAIXO RIO NEGRO 
 
O projeto Rotas e Pegadas, executado no âmbito do Projeto LIRA, tem como objetivo principal 

implementar ações estabelecidas nos planos de manejo do PARNA de Anavilhanas, PARNA do Jaú, 
RESEX Rio Unini, RDS do Rio Negro, RDS Amanã, RDS Puranga-Conquista e Parques Estaduais Rio Negro 
Setor Norte e Setor Sul, relativas ao uso público e uso de recursos naturais, visando a construção de 
um ciclo virtuoso de desenvolvimento regional com a consolidação da gestão integrada destas 
unidades de conservação do Mosaico do Baixo Rio Negro. 
 
 

Contando com o apoio de uma rede de mais de 10 parceiros, as principais entregas deste projeto 
são: 1) Jovens lideranças atuando nos espaços de gestão das unidades de conservação do MBRN; 2) 
Elaboração do Plano Integrado de Comunicação e Educação Ambiental do MBRN e publicação de 
informações sobre manejo e boas práticas de uso de recursos no MBRN; 3) Roteiro integrado de 
visitação do MBRN mapeado por meio de oficinas participativas e divulgado nas principais agências e 
operadoras; 4) Atividade turística de integração com botos-vermelhos ordenados e divulgados; 5) 
Conhecimento e ordenamento da pesca comercial e de subsistência no MBRN ampliados; 6) Sistema 
de mapeamento dos usos dos recursos naturais ampliados para escala regional, com plataforma digital 
operando; 7) Monitoramento de riscos e acidentes naturais no MBRN; e 8) Governança do território 
por meio do fortalecimento dos espaços de tomadas de decisão fortalecidos. 
 
 
4. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  
 

Contratação de estagiário (a) para apoio às atividades de geoprocessamento e sensoriamento 
remoto realizadas no âmbito do Projeto Rotas e Pegadas. 
 
5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

O(A) Estagiário(a) selecionado(a) desenvolverá as seguintes atividades principais, entre outras: 

I. Apoiar o monitoramento de variáveis-chave como: desmatamento, queimadas, abertura de 

ramais, cheias e secas; 

II. Apoiar a sistematização de materiais como Notas Técnicas, publicações científicas, mapas, 

cartas e etc.  

III. Apoiar a aquisição de imagens aéreas e orbitais e respectivos processamentos e tratamento 

de imagens; 

IV. Organização de banco de dados espaciais; 

V. Modelagem espacial; 

VI. Apoiar a elaboração de relatórios e projetos. 
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6. QUALIFICAÇÃO DO (A) ESTAGIÁRIO(A): 

 

I. Cursando Graduação (4º a 7º período) em Eng. Cartográfica, Eng. Ambiental, Eng. Florestal, 

Geografia e áreas afins;  

II. Conhecimento Básico de Microsoft Excel ou Libre Calc; 

I. Conhecimento Básico de Microsoft Word ou Libre Writer; 

II. Conhecimento Básico de PowerPoint ou Libre Impress; 

III. Conhecimento Intermediário de Qgis/ArcGIS; 

IV. Responsabilidade; 

V. Pontualidade. 

 
 
7. REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
 

I. Conhecimento Intermediário em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 
II. Habilidade de redação em português, síntese; 

III. Habilidade básica de leitura em inglês e espanhol; 
IV. Conhecimento básico em programas de SIG (ArcGIS, QGIS). 

 
 
8. CONDIÇÕES DO ESTÁGIO: 
 

I. Local de trabalho: Escritório da FVA Manaus - Rua Estrela D’Alva, 146, Morada do Sol - Aleixo   

Manaus 

II. Modalidade: híbrido (no escritório da FVA e remotamente) 

III. Carga horária: 30 horas/semana; 

IV. Bolsa de estágio: 1 salário mínimo; 

V. Benefícios: Vale Transporte e Seguro de Vida; 

VI. Excelente ambiente de trabalho; 
VII. Projetos inovadores e desafiadores; 

VIII. Estrutura global de informação e conhecimento. 
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9. COMO SE CANDIDATAR 
 

Os (As) interessados (as) deverão ser encaminhar os documentos relacionados a seguir para o e-

mail: rh@fva.org.br. 

 

Assunto: ROTAS&PEGADAS - TDR No. 23/2022 – Estágio LABGEO 

Documentos*:  
I. Currículo atualizado em PDF (máximo 3 páginas) 

II. Carta de Apresentação (até 2 páginas) contendo: experiência acadêmica e/ou de estágio caso 

houver, telefone e e-mail de contato; 

III. Comprovante de matrícula acadêmica. 

 
*Documentos complementares poderão ser solicitados aos candidatos selecionados para as entrevistas. 

 

** Inscrições fora dos padrões aqui estabelecidos (prazo, formato, título da mensagem de e-mail, e-mail especificado 

para submissão da inscrição etc.) não serão consideradas. 

 

 
10. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 

I. Recebimento de currículos de 11 a 22 de julho de 2022; 
II. Entrevistas de 25 a 29 de julho de 2022; 

III. Início das atividades dia 1 de agosto. 
mailto:xxxx@fva.org.br 

 
Dúvidas e questionamentos devem ser feitos até dia 20 de julho de 2022 pelo e-mail rh@fva.org.br 

mailto:rh@fva.org.br
mailto:xxxx@fva.org.br
mailto:rh@fva.org.br

