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Contratação de consultoria em inovação tecnológica para  
o design dos Laboratórios Criativo da Amazônia 

 
Terceira Via Amazônica / Amazônia 4.0 

 
Um inovador conceito de uso de tecnologias para o  

desenvolvimento sustentável da Amazônia 
 
 
 

1. CONTEXTO 
 
A presente oferta de contratação de consultoria faz parte das atividades da iniciativa Terceira Via 
Amazônica. Este projeto objetiva desencadear uma novas oportunidades econômicas para a região 
Amazônica que resultem na proteção aos ecossistemas e em oportunidades para todas as comunidades 
distribuídas pela região, mesmo as localizadas em áreas remotas. Isso poderá ser obtido através de 
inovações que aplicam uma combinação de tecnologias avançadas digitais, biológicas e de materiais da 
4ª Revolução Industrial (4RI). Uma economia de floresta em pé adere ao princípio de uma inovadora 
bioeconomia com raízes profundas na Amazônia e não ver a região apenas como um produtor de insumos 
primários para indústrias em outros lugares. Deve gerar bioindústrias locais e diversificadas e produtos 
de valor agregado em todos os elos da cadeia de valor. Isso requer imediatamente a necessidade de um 
empreendedorismo reforçado e a capacidade de utilizar eficazmente as tecnologias modernas da 4ª 
Revolução Industrial. 
 
 
2. OBJETIVOS E PRODUTOS DA CONSULTORIA 
 
Procura-se um profissional com vocação e experiência em desenvolvimento e integração de tecnologias 
emergentes. O trabalho consiste em pesquisar e idealizar integração de tecnologias digitais, 
biotecnologias, tecnologias de materiais e de alimentos, entre outras, para desenvolvimento de soluções 
para processos de utilização sustentável de insumos e valores da biodiversidade tropical.    
 
 
3. SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 
 
O Consultor(a) Contratado(a) responderá diretamente ao Coordenador do Projeto e trabalhará em 
coordenação com uma equipe de consultores especialistas nas cadeias produtivas em estudos, pela 
duração do contrato de consultoria. 
 
4. DURAÇÃO E LOCAL DE TRABALHO 
 
O contrato de consultoria terá duração entre 12 e 18 meses, com possibilidade de renovação por igual 
período, provavelmente sob novos termos, a depender da performance da consultoria.  
 
Os serviços devem ser prestados na cidade de São José dos Campos, SP.  
 
5. QUALIFICAÇÕES 
 
Formação e Experiência 
 



 

 

- Graduado(a) preferencialmente em Engenharia, Física ou áreas correlatas. Pós-graduação não 
é obrigatória, mas desejável. 

- Experiência mínima de 2 anos em projetos de inovação tecnológica, preferencialmente em 
assuntos que tenham tangência com meio ambiente e sustentabilidade. 

 
Competências e Habilidades 
 

- Conhecimento de metodologias de design thinking, prototipagem e processos de inovação. 
- Habilidade na análise de dados e pensamento crítico. 
- Experiência na gestão ou implementação de projetos de tecnologia e inovação, especialmente 

no que diz respeito á projetos que integrem tecnologias digitais, biológicas e ciência dos 
materiais. 

- Excelente comunicação oral e escrita, sendo capaz de explicar processos complexos a pessoas 
de qualquer nível de instrução. 

- Habilidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, facilitar processos de trabalho em 
grupo, facilitar workshops e capacitações. 

- Tato, maturidade e diplomacia para trabalhar em colaboração em estrutura multi-institucional. 
- Disponibilidade para viagens. 
- Compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. 
- Fluência em Inglês. Algum conhecimento de Espanhol é desejável. 
- Disponibilidade em tempo integral. 

 
 
Os candidatos interessados devem enviar as seguintes informações até 31/05/2019 para Poliana Boiba 
[poliboiba@gmail.com] no Escritório do Projeto Terceira Via Amazônica: 
 

- Uma carta explicando como a formação e a experiência do(a) consultor(a) respondem aos 
objetivos da consultoria, a razão pela qual tem interesse pelo trabalho e a remuneração 
desejada. 

- Uma amostra de participação em trabalho recente envolvendo aspectos de inovação 
tecnológica. 

- Currículo Vitae. 
- Duas referências profissionais com contato. 

 


