
 

 

 

Termo de Referência para contratação de profissional 

para atuar como Coordenador(a) de Produção em 

DESIGN & MADEIRA SUSTENTÁVEL 

 
Contexto 

A BVRio é uma associação civil sem fins lucrativos, que atua no desenvolvimento de soluções de mercado 
para ativos ambientais. Nossa missão é promover o uso de mecanismos financeiros e instrumentos de 
mercado para facilitar o cumprimento das leis e políticas públicas ambientais e para fomentar uma 
economia verde e de baixo carbono no Brasil.  

A iniciativa DESIGN & MADEIRA SUSTENTÁVEL está criando conexões sólidas e justas entre o manejo 

florestal sustentável, especialmente aquele de base comunitária, e nichos de mercado que valorizam a 

procedência e a forma de obtenção da madeira, tanto quanto o design da peça. Um dos desafios para 

fortalecer esta conexão é ajustar os sistemas de planejamento e controle de produção, comercialização e 

entregas às exigências do mercado de alto padrão.  

Desde 2018, com apoio da Climate Land Use Alliance (CLUA) e da Good Energies Foundation, a BVRio está 

colaborando com a Coomflona, para o aperfeiçoamento da produção da movelaria Anambé, localizada 

em Belterra (PA). A contratação de um(a) coordenador(a) de produção será parte essencial desse 

processo. 

Atribuições 

A posição de Coordenador de Produção será exercida em estreita cooperação com o coordenador da 

Movelaria Anambé e com a diretoria da Cooperativa Mista Comunitária da Floresta Nacional do Tapajós 

(Coomflona). Responderá diretamente ao coordenador da iniciativa BVRio Design & Madeira Sustentável. 

São atribuições do(a) coordenador(a) de produção: 

• Inventário, organização e controle do estoque de madeira no pátio da movelaria, com vistas ao 

máximo aproveitamento dos resíduos do manejo florestal; 

• Planejamento e controle dos procedimentos e fluxos para o pré-processamento e secagem da 

madeira a ser utilizada na movelaria; 

• Elaboração e controle do cronograma e do fluxo de produção das peças, assegurando eficiência 

no uso dos recursos disponíveis (mão de obra, matéria prima, energia, equipamentos etc.); 

• Treinamento e orientação dos trabalhadores da movelaria na adoção de melhores práticas de 

produção e de procedimentos de segurança e controle da produção; 

• Gestão e controle dos processos de finalização, embalagem, despacho e entrega de produtos; 

• Relacionamentos pós-venda; 

• Preparação de relatórios mensais sobre os processos produtivos, entradas de madeira no 

estoque, secagem, produção e despacho de peças e encomendas. 



Perfil requerido 

• Nível superior completo, de preferência nas áreas de engenharia de produção, desenho 

industrial ou correlatas. Profissionais sem nível superior completo, porém com experiência 

prática comprovada na coordenação de sistemas produtivos, também serão considerados(as); 

• Mínimo 3 anos de experiência com controle de processos produtivos; 

• Excelente capacidade de organização pessoal e de gerenciamento de múltiplas tarefas; 

• Boa capacidade de trabalho em equipe, com habilidade para relacionamento colaborativo com 

cooperados; 

• Excelente capacidade de comunicação, oral e escrita, com pessoas de perfis variados; 

• Ter iniciativa própria e capacidade de antecipar problemas; 

• Ser capaz de apresentar resultados positivos, mesmo sob pressão e condições adversas; 

• Possuir Carteira Nacional de Habilitação, com experiência de direção em rodovias e estradas 

vicinais. 

• Conhecimento e interesse em manejo florestal, movelaria de alto design e empreendimentos 

comunitários serão diferenciais. 

Condições 

• Remuneração compatível com o mercado local para o perfil requerido e responsabilidades da 

posição; 

• Contratação em tempo integral, por período determinado (seis meses), podendo ser renovada; 

• Disponibilidade para residir em Santarém (PA) ou região; 

• Disponibilidade para viagens. 

Candidatura 

Interessad@s devem enviar carta proposta, com no máximo uma página, descrevendo a experiência 

profissional e justificando o interesse e capacidade para ocupar a posição, juntamente com pretenção 

salarial e curriculum vitae, para o email cv@bvrio.org, com o assunto ‘Coordenador de Produção’, até o 

dia 15 de setembro de 2019. Não serão aceitas candidaturas fora do prazo ou sem alguma das 

informações requeridas. 
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