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Atalanta (SC), 02 de janeiro de 2023. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de Estagiário (a) 

 

A Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi) tem como missão 

“Defender, preservar e recuperar o meio ambiente e os valores culturais, buscando a 

sustentabilidade em todas as dimensões e a melhoria da qualidade de vida na Mata 

Atlântica e outros biomas”. 

 

Entre os projetos desenvolvidos pela Apremavi, está o projeto Políticas, Práticas, 

Transparência e Governança para Implementação do Código Florestal, que tem como 

objetivo geral reverter e reduzir a perda de florestas no Brasil. 

 

É executado por um consórcio de organizações que integram o Observatório do Código 

Florestal, sob a coordenação dos Amigos da Terra Amazônia. A Apremavi é uma das 

organizações que compõem o consórcio.  

 

Entre as atividades da Apremavi no projeto está a elaboração de mapas de adequação 

ambiental de propriedades rurais e territórios à luz do Código Florestal, apoio a validação 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e implementação do Programa de Regularização 

Ambiental (PRA) nos estados do Paraná e Santa Catarina. 

 

Em parceria com a Klabin, a Apremavi desenvolve ainda no estado do Paraná os projetos 

Matas Legais e Sociais. 

 

Informações sobre os projetos desenvolvidos pela Apremavi, podem ser acessados no site: 

https://apremavi.org.br/projetos/. 

 

O presente Termo de Referência oferece ao (à) estagiário (a) com interesse em fazer parte 

da equipe técnica da Apremavi, informações básicas sobre a qualificação necessária para o 

desenvolvimento das principais atividades a serem realizadas pelo contratado(a). 

 

I. Objeto 
Contratação de estagiário (a) cursando ensino superior em Agronomia, Gestão Ambiental, 

Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental e/ou áreas afins. 
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II. Principais atividades a serem desenvolvidas 

a) Auxiliar na elaboração de mapas de adequação ambiental, análise e retificação do 

CAR. 

b) Auxiliar no cadastramento de propriedades, elaboração e análise de mapas no Portal 

Ambiental da Apremavi. 

c) Auxiliar na mobilização dos proprietários atendidos pelos projetos da Apremavi 

incluindo visitas de campo, atividades de orientação sobre conservação da 

biodiversidade, das florestas, dos recursos hídricos e do solo. 

d) Auxiliar na prospecção e mapeamento de propriedades e áreas a serem envolvidas 

nos projetos. 

e) Auxiliar na realização de ações voltadas à educação ambiental, por meio de 

atividades de comunicação, capacitação, socialização e troca de experiências entre 

os diversos atores sociais envolvidos nos projetos. 

 

III. Pré-requisitos e qualificações necessárias. 

a) Facilidade de comunicação com agricultores e diferentes públicos envolvidos com 

os projetos desenvolvidos pela Apremavi. 

b) Disponibilidade para atividades de campo. 

c) Disponibilidade para residir em Curiúva (PR). 

d) Conhecimento básico de softwares: Word, Excel, etc. 

e) Facilidade de aprendizado em novos softwares como ARCGIS. 

 

IV. Local de trabalho 
O trabalho tem como base o escritório da Apremavi localizado em Curiúva (PR), porém 

envolve a realização de atividades de campo nos municípios vizinhos. 

 

V. Carga horária 

A carga horária diária de trabalho será de 06 (seis) horas, totalizando 30 (trinta) horas 

semanais. 

 

VI. Início do trabalho 

Início previsto a partir do mês de fevereiro de 2023. 

 

VII. Processo de seleção: 

1ª Fase - Envio do currículo para edilaine@apremavi.org.br até o dia 20 de janeiro de 2023, 

com o título “Currículo Estagiário”.  

2ª Fase – Entrevista presencial em data a ser definida, somente com os candidatos que 

tiverem o currículo pré-selecionado. 
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