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Termo de Referência para contratação de serviços de secretaria executiva

A Rede Mulher Florestal (RMF) é uma organização não governamental, sem fins lucrativos ou vinculação partidária e

atua como uma rede independente criada para promover a discussão para equidade de gênero no setor florestal. Atua

em forma de rede, ao permitir que mulheres e homens do setor florestal brasileiro tenham seu primeiro contato,

ampliem, promovam e/ou compartilhem seu conhecimento sobre o tema gênero.

Para dar apoio a execução de seu plano de ação, a RMF contrata o serviço de secretaria executiva modalidade Pessoa

Jurídica, como segue.

Atividades a serem desenvolvidas

● Supervisionar e executar as funções administrativas, financeiras, orçamentárias e de planejamento;

● Elaborar e revisar os relatórios técnicos e financeiros dos projetos e atividades antes de sua apreciação pelo

Conselho Diretor;

● Coordenar a elaboração de projetos, o plano físico e financeiro dos projetos;

● Coordenar a organização das Assembleias e eventos organizados pela RMF;

● Preparar, conduzir e registrar reuniões dos conselhos e grupos de trabalho.

● Implementar as decisões programáticas da Assembleia Geral e pela governança da RMF;

● Promover intercâmbio com órgãos e entidades afins;

● Coordenar as atividades de captação de recursos da Associação;

● Apoiar a realização do aprofundamento conceitual, levantamento e sistematização de informações sobre os

temas prioritários da RMF;

● Articular a representação da RMF junto a seminários, simpósios, congressos e demais eventos nacionais e

internacionais, bem como atuar como representante mediante solicitação;

● Manter organizado os acervos: bibliográfico, videográfico e de comunicação (mídia digital);

● Organizar a comunicação interna e externa da RMF, apoiar, manter a comunicação, fornecer informações,

representar a RMF perante suas(seus) associadas(os) - pessoas físicas e pessoas jurídicas - nas suas

necessidades dentro do escopo da Rede e buscando oportunidades para ambas as partes;

● Outras atribuições delegadas pelo Conselho Diretor.

A pessoa indicada como profissional a desenvolver as atividades tem como desejáveis:

Requisitos:

● Ensino Superior completo em qualquer área;

● Experiência profissional de pelo menos 2 anos, preferencialmente em gestão de projetos;

● Paixão por diversidade e inclusão, com foco em gênero;

● Conhecimento e afinidade pelo setor de base florestal;

● Flexibilidade de horários e disponibilidade para viagens nacionais e internacionais;

● Conhecimento de trabalho com o Microsoft Office, seus aplicativos e ferramentas para reunião virtual.
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Habilidades:

● Dedicação e esforço (mentalidade de crescimento, aprendizado constante);

● Relacionamento interpessoal (capacidade de comunicação e relacionamento com diferentes públicos);

● Habilidade administrativa, com atenção a detalhes e habilidade com números;

● Capacidade de planejar, administrar e registrar resultados de reuniões e atividades de grupos de trabalho;

● Espírito de equipe, trabalho colaborativo;

● Proatividade, independência;

● Capacidade de negociação;

● Comprometimento.

Diferenciais:

● Experiência com trabalhos relacionados à temática de gênero

● Inglês (comunicação oral e escrita);

● Pós-graduação em qualquer área;

● Afinidade com organizações do terceiro setor;

● Conhecimento de facilitação de reuniões em ambientes virtuais.

Local: remoto, com atividades presenciais a serem combinadas.

Carga horária estimada: 20 horas por semana, contrato de 12 meses.

Cronograma do processo:

Etapas Datas

Envio de proposta Até 25 de maio

Análise das propostas Até 10 de junho

Entrevistas De 13 a 24 de junho

Resultado 27 de junho

A proposta contendo portfólio da empresa, currículo da pessoa a realizar as atividades, o valor da proposta de serviço

e motivação devem ser enviados apenas pelo formulário disponível neste link

<https://forms.gle/42HFFrjjT6sFPMbE6>.

No caso de a(o) profissional envolvida(o) ser uma(um) Associada(o), enquanto estiver no exercício de seu cargo, terão

suspensos os seus direitos de Associada(o).
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