TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE FORMAÇÃO EM
EMPREENDEDORISMO
PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO
PROJETO SAÚDE & ALEGRIA

O Projeto Saúde & Alegria – PSA – é uma instituição civil sem fins lucrativos que atua
em comunidades tradicionais da Amazônia desenvolvendo programas integrados na
área de organização social, saúde, saneamento básico, direitos humanos, meio
ambiente, geração de renda, educação, cultura e inclusão digital, visando melhorar a
qualidade de vida e o exercício da cidadania.
O presente termo de referência diz respeito à contratação de um profissional para
atuar em nossas ações de apoio e formação (especialmente de jovens) ao
empreendedorismo que visam ampliar as oportunidades produtivas e de geração de
renda das comunidades onde atuamos.

Alguns requisitos básicos:
1. Formação superior completa;
2. Experiências com gestão de formação em empreendedorismo, mentoria e
incubação de iniciativas de negócios sociais e startups;
3. Experiência com programas e projetos voltados ao empreendedorismo e
geração de renda;
4. Experiência com projetos de educação para o trabalho e juventude;
5. Atuação em projetos e negócios envolvendo novas tecnologias e cadeias
produtivas com produtos da sociobiodiversidade;
6. Experiência em assistência técnica para negócios em comunidades
tradicionais;
7. Competências na elaboração de planos de negócios para pequenos e médios
empreendimentos;
8. Conhecimentos em gestão, administração, finanças
Algumas das atividades a desenvolver:
1. Coordenar a preparação de conteúdos específicos no campo da gestão
administrativa e nas tendências das ações empreendedoras;
2. Apoiar a seleção de colaboradores, tutores e professores para o processo
formativo;

3.

Apoiar a criação, elaboração e realização dos festivais de empreendedorismo
na Reserva Extrativista Tapajós – Arapiuns e na cidade de Santarém;

4. Planejar e atuar juntamente com a equipe nos módulos de formação
empreendedora para os participantes do Curso de Empreendedorismo;
5. Coordenar e incentivar a prática de estudos que contribuam para a apropriação
de conhecimentos da equipe realizadora no campo do empreendedorismo e
das tecnologias;
6. Apoiar a elaboração de planos de negócios das iniciativas de beneficiários e do
Projeto Saúde & Alegria nas diversas cadeias produtivas das áreas de atuação
da organização, especialmente na área de produtos da sociobiodiversidade;
7. Orientar o trabalho de tutores, professores e colaboradores na elaboração, na
execução e na avaliação do proposta pedagógica;
8. Acompanhar e avaliar os resultados do rendimento dos alunos em conjunto
com a equipe realizadora;

Condições:
- Salário compatível com a função;
- Regime de contratação CLT conforme legislação vigente
- Carga horária 44 horas semanais
- Contrato de experiência por 90 (noventa) dias.
Inscrições:

Os interessados devem enviar:
1) Curriculum Vitae e Carta de apresentação;
2) Contato de pelo menos um profissional que possam fornecer referências sobre o
candidato é recomendável.
3) A documentação solicitada deverá ser enviada para o email:
psa@saudeealegria.org.br
indicando no assunto da mensagem “Vaga Empreendedorismo”;
4) Prazo: até 15 de maio 2018.

