
Cargo: Analista Técnico – Amazônia 

Quem somos? 

O FSC® – Forest Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal, em português) é uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, criada em 1994 para promover o manejo 

florestal responsável ao redor do mundo, por meio de um sistema de certificação, pioneiro e 

único, que incorpora, de forma igualitária, as perspectivas de grupos sociais, ambientais e 

econômicos. Ele assegura o manejo responsável das florestas e a rastreabilidade de produtos 

para diversos setores da economia, como madeira, papel e celulose, embalagens, alimentos e 

cosméticos, entre outros. O FSC permite que empresas e consumidores façam escolhas 

informadas sobre os produtos florestais que compram, a fim de proporcionar mudanças 

positivas pela força da dinâmica do mercado. Para mais informações sobre o FSC, visite em 

www.fsc.org. 

Criado em 2002, o FSC Brasil é uma organização sem fins lucrativos que representa o sistema 

FSC no país e tem a missão de promover o manejo responsável das florestas brasileiras, 

conciliando aspectos sociais, ambientais e econômicos. Para saber mais, visite br.fsc.org.    

Quem procuramos? 

A certificação de Manejo Florestal é concedida para empreendimentos ou produtores cujas 

florestas são manejadas de forma responsável, de acordo com os Princípios e Critérios do 

sistema FSC. É uma maneira de assegurar que boas práticas sejam reconhecidas. Buscamos 

maximizar oportunidades para o FSC Brasil interagir com organizações que realizam manejo, 

sejam áreas privadas, concessões ou manejo comunitário, assim como outras partes 

interessadas no tema.  

Para nos ajudar a enfrentar o desafio de proteger as nossas florestas, buscamos profissional com 

experiência em manejo de florestas naturais na região amazônica. 

Objetivo da vaga: Prospectar e atrair novas organizações para a certificação de Manejo Florestal 

FSC, orientar o acesso à certificação e apoiar a manutenção dos certificados existentes. 

O que você vai fazer? 

• Identificar oportunidades e desafios para a certificação FSC na Amazônia 

• Desenvolver e executar planos de ação para gerar novos certificados de Manejo 

Florestal na região amazônica, por exemplo, projetos, eventos, campanhas, etc. 

• Orientar e acompanhar organizações (incluindo comunidades e pequenos produtores) 

interessadas em obter certificação de Manejo Florestal FSC 

• Apoiar no processo de transferência e implementação do Padrão Nacional FSC para 

Manejo de Florestas Naturais (versão 5-2 dos P&C) 

• Apoiar organizações certificadas na manutenção de seus certificados 

• Apoiar atividades de advocacy sobre manejo florestal responsável junto a órgãos 

públicos nos estados da Amazônia Legal e a nível federal 

• Promover a certificação FSC de Manejo Florestal e Serviços Ecossistêmicos 

http://www.fsc.org/
https://br.fsc.org/br-pt/


• Identificar e apoiar a geração de informações sobre Análise de Ciclo de Vida para 

madeiras amazônicas 

• Apoiar a criação de projetos e captação de recursos, incluindo conexões para subsidiar 

a certificação de pequenos e comunitários 

• Apoiar organizações com melhor entendimento de como atingir mercados que 

valorizem produtos certificados 

• Representar o FSC Brasil em eventos, ministrar palestras e cursos sobre o FSC e a 

certificação de manejo florestal 

• Atualizar indicadores e relatórios (FSC Brasil, FSC América Latina e FSC Internacional) 

• Participar de reuniões com FSC América Latina e FSC Internacional 

Perfil e Experiência:  

• Graduação em Engenharia Florestal ou área correlatas 

• Mínimo 3 anos de experiência com manejo de florestas naturais na Amazônia 

• Idioma: Inglês intermediário ou avançado 

• Programas MS 365, em especial Word e PowerPoint 

• Excelente capacidade de comunicação escrita e oral 

• Atitude positiva com colegas e clientes 

• Residir na região amazônica 

• Disponibilidade para viagens 

Diferenciais: 

• Experiência com certificação de manejo florestal FSC 

• Conhecimento em Gestão de Projetos 

• Idioma: espanhol 

Benefícios: Vale alimentação ou vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, auxílio para 

trabalho remoto e auxílio para curso de línguas estrangeiras (inglês ou espanhol) 

Forma de contratação: Contrato de trabalho por prazo determinado - prazo inicial de 1 ano com 

possibilidade de renovação 

Estrutura de trabalho: O trabalho será estruturado em caráter remoto, com viagens para 

participação em eventos, reuniões, cursos e outras atividades. Todas as despesas relacionadas 

a viagens serão custeadas pelo FSC Brasil, desde que aprovadas com antecedência. 

Forma de aplicar: Enviar currículo, carta de apresentação e pretensão salarial para 

daniela@fsc.org.br até o dia 31 de janeiro de 2023. 

• Título do e-mail: Analista Técnico – Amazônia 
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