
                                                                                  SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
                                                                        MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PROJETOS ESPECIAIS-PNUD

EQSW 103/104 1º Subsolo, Complexo Administrativo, Setor Sudoeste, CEP: 70.650-350
                              Telefones: (61) 3341-9448/3341-9208     FAX.: (61) 3341-9499

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Nº 001\2011 DE   14/02/2011  

Projeto Gestão das Reservas Extrativistas Federais na Amazônia Brasileira
PROJETO PNUD BRA/08/002

ATENÇÃO

FAVOR ENCAMINHAR O CURRICULUM, COM BASE NO MODELO CONSTANTE DESTE EDITAL, 
POR  CARTA  REGISTRADA,  ATÉ  O  DIA   25  DE  FEVEREIRO  DE  2011,  JUNTAMENTE  COM  A 
DOCUMENTAÇÃO  DA  EXPERIÊNCIA  SOLICITADA  NO  ITEM  16  ABAIXO, PARA  O  SEGUINTE 
ENDEREÇO:

PROJETO PNUD BRA/08/002 - PROJETOS ESPECIAIS
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO
CAIXA POSTAL Nº 7993
70673-970 – BRASÍLIA – DF

Somente  serão  considerados  no  processo  seletivo,  os  currículos,  cuja  identificação  do  EDITAL  E 
CÓDIGO DA VAGA desejada estejam descritos na parte externa do envelope. O candidato que desejar 
concorrer  a  mais  de  uma  vaga  deverá  encaminhar  um  currículo  para  cada  código  em  envelopes 
diferentes.

Ressalta-se que: Nos termos do Artigo 7º, do Decreto 5.151 de 22/07/04  “É Vedada a contratação, a  
qualquer título, de Servidores Ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou  
Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito  
dos projetos de cooperação técnica internacional”.

ESTE EDITAL TEM VALIDADE DE UM ANO
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TERMO DE REFERÊNCIA
1.  CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGA) – CODIGO BRA/08/002 – VAGA 01 – REPUBLICAÇÃO DA VAGA 
01 DO EDITAL 001/2010
2-   Setor Responsável: CPROD/CGFLO-DIUSP-ICMBIO                               4 – Telefone: (61) 3341-9448
3 – Função do profissional a ser contratado: Técnico Especializado 
5.  Contexto:  As Reservas  Extrativistas  (Resex)  e  Reservas  de  Desenvolvimento  Sustentável  (RDS)  são 
unidades de  conservação genuinamente  brasileiras  e,  dentre  as  demais  categorias  previstas  no  Sistema 
Brasileiro  de Unidades de Conservação da Natureza (Snuc),  apresentam uma série de particularidades e 
diferenciais. Como características gerais, estas duas categorias representam áreas de domínio público com 
uso concedido a populações tradicionais/extrativistas, geridas por um Conselho Deliberativo e que permitem o 
uso sustentável dos recursos naturais e a implementação de estruturas voltadas para a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades. A criação destas unidades é motivada por demanda de populações tradicionais e  
seus  objetivos  vão  além  da  conservação  da  biodiversidade  e  do  próprio  uso  sustentável.  Envolvem  o 
reconhecimento das comunidades tradicionais, de seus territórios e da importância do conhecimento e das 
práticas locais para a conservação ambiental. 

As primeiras Resex foram criadas no ano de 1990 nos estados do Acre, Amapá e Rondônia. A partir de  
então, o modelo expandiu-se da Amazônia para outros biomas e outros tipos de ecossistemas brasileiros. 
Apenas dois anos depois da instituição das primeiras Resex florestais Amazônicas, foram criadas a primeira 
unidade costeiro-marinha e quatro unidades voltadas para o extrativismo nas Matas de Babaçu. Em 2006 a 
proposta expandiu-se também para o cerrado propriamente dito, com a criação de duas unidades no Estado 
de Goiás. 

Atualmente o número de Resex e RDS federais oficialmente criadas totalizam 57 unidades sendo 56 
Resex e uma RDS distribuídas em 17 estados brasileiros e somando cerca de 11 milhões de hectares. 
            As reservas extrativistas da região Tocantins/Bico do Papagaio, Resex Ciriaco,  no Estado do  
Maranhão, e Extremo Norte, no Estado de Tocantins, estão situadas em uma região historicamente marcada 
pelos conflitos agrários e pela exploração desenfreada do agronegócio. Atualmente sofrem muita pressão dos 
grandes projetos de extração mineral da Serra dos Carajás junto com a indústria guseira na região (que utiliza 
o  carvão  vegetal  do  babaçu  para  queima  dos  seus  fornos),  a  exploração  irracional  das  riquezas  da 
biodiversidade do cerrado e da presença de várias carvoarias que exploram esta atividade em condições 
insalubres sem critérios de conservação.

Neste contexto vivem 900 famílias no interior das RESEX divididas em mais de 14 comunidades 
tradicionais detentoras de um conjunto de saberes e valores tradicionais inestimáveis e com cultura extrativista  
de subsistência e preservação ambiental. 
             No âmbito da Resex Chapada Limpa, criada em 2007 e que se localiza no Estado do Maranhão, 75 
famílias estão diretamente relacionadas às atividades de beneficiamento do bacuri  e do buriti,  atualmente 
sendo detentoras de vasto conhecimento tradicional sobre estes produtos.
6. Justificativa:  De maneira a contribuir com a melhoria da qualidade de vida destas populações, se faz 
necessário  o  fortalecimento  organizacional  destas  famílias  beneficiárias,  assim  como  lançar  mão  de 
instrumentos econômicos capazes de identificar o potencial produtivo, definir e direcionar as possibilidades de 
mercado para óleos de  Babaçu, Bacuri  e Buriti  – incluindo subprodutos -  no âmbito local,  regional e 
nacional. Sendo  assim,  existe  a  necessidade  de  contratação  de  Consultoria  Especializada visando  à 
elaboração de 03 Planos de Negócios, um para cada Resex. Esta consultoria se insere nos produtos 3.4 e 
3.11 do Projeto PNUD BRA/08/002 – Gestão das Reservas Extrativistas Federais na Amazônia Brasileira.
7. Propósito da contratação (Objeto): Elaboração de 3 planos de negócios e 3 projetos produtivos (de 
acordo com o Item 8 – Descrição das atividades) para as Reservas Extrativistas do Ciriáco, Extremo Norte e  
Chapada Limpa, sendo 1 plano e 1 projeto para cada unidade de conservação, bem como relatório final,  
conforme Item 8.1 – VI.
8. Descrição das atividades: 
8.1 Detalhamento:
I) Elaborar  Plano  de  Trabalho,  no  máximo em até  15  dias  após a assinatura  do Contrato,  contendo as  
principais atividades e Metodologia e Prazos a serem adotados, considerando as atividades previstas nos itens 
II a VI;

II) Pesquisa Inicial e Pesquisa in loco:

O  objetivo  deste  levantamento  consiste  em  apresentar  um  mapeamento  preliminar  dos  interesses  e 
capacidade de aproveitamento das oportunidades de produção do Bacuri, Buriti e Babaçu.

• Realizar  um  levantamento  de  informações  de  produtos  e  subprodutos  (produtos  já 
trabalhados, histórico dos volumes de produção, nível de adequação sanitária e fiscal, entre outros);
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TERMO DE REFERÊNCIA
• Realizar  diagnóstico  da  cadeia  produtiva  (e  de  valores)  e  mercadológica  dos  produtos  e 
subprodutos, levando em consideração os mercados locais, regionais, nacionais e internacionais; 

• Analisar diferentes portes de produção industrial (incluindo insumos necessários e eficiência 
produtiva) para produtos e subprodutos;

• Análise  de  mercado  e  competitividade  de  produtos  e  subprodutos  (preços  praticados  em 
relação ao mercado, mercado acessado, o papel dos atravessadores, entre outros);

• Desenvolver  análise  econômica  da  rentabilidade  e  influência  da  economia  de  escala  nos 
diferentes portes de produção dos produtos e subprodutos;

• Avaliar a existência de crédito e a capacidade de acesso a capital de giro;

•  Avaliar qualitativa e quantitativamente o nível de acesso a assistência técnica e a demanda 
necessária para implementação da produção.

• Realizar  diagnóstico  da  capacidade  produtiva  potencial  realizando  o  levantamento  dos 
seguintes aspectos:

-  Capacidade de organização e gestão existente no local, considerando as organizações formais ou 
informais existentes, bem como o capital de giro disponível para operacionalização;

- Infra-estrutura e logística local e regional existente;

- Técnicas de colheita e armazenamento de produtos e subprodutos;

- Equipamentos existentes para produção e beneficiamento de produtos e subprodutos;

- Estoque de matéria-prima existente e potencial das espécies para produção (a metodologia deve ser 
definida no Plano de Trabalho);

-  Socioeconômico,  incluindo  questão  de  gênero,  idade  e  quantidade  de  pessoas  envolvidas  nos 
sistemas produtivos, respeitando as características sócio-culturais das regiões; 

    Serão realizadas 03 oficinas locais, uma em cada unidade, para apresentação, análise e discussão dos 
resultados deste diagnóstico.

III) Análise das informações

a) Análise das potencialidades produtivas e econômicas - do ponto de vista individual, da Resex, e no 
agregado de Resex (em condomínio) e da região (processando na Resex ou utilizando estrutura fora  
da Resex);

b) Análise de cenários;

c) Análise estratégica - incluindo análises de/a(s): 

- gestão administrativa e participativa (ex.: deficiências e necessidades);

- sustentabilidade econômica, ampliação (temporal) e diversificação do negócio;

- inclusão social nas Resex (gênero e idade).

IV) Planos de Negócios

a) Elaborar versão preliminar para discussão com o ICMBio e posterior apresentação nas Resex;

b) Realizar uma oficina de apresentação e discussão em cada Resex;

c) Elaborar versão final dos 3 Planos de Negócios: 1 Plano de Negócios para o bacuri e do buriti, e seus 
subprodutos,  na  Resex  Chapada  Limpa/MA;  1  Plano  de  Negócios  para  buriti  e  babaçu,  e  seus  
subprodutos, na Resex Ciriáco/MA; e, 1 Plano de Negócios para buriti e babaçu, e seus subprodutos, 
na Resex Extremo Norte/TO.

V) Elaborar Projetos Produtivos Sustentáveis para ordenamento do uso extrativista e expansão da atividade de 
manejo e processamento em cada Resex, a ser implementado de forma modular, baseado na Análise de 
Cenários (atividade III), e incluindo infra-estrutura necessária e proposta de acesso a crédito: 1 Projeto 
Produtivo para o bacuri e do buriti, e seus subprodutos, na Resex Chapada Limpa/MA; 1 Projeto Produtivo  
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TERMO DE REFERÊNCIA
para buriti e babaçu, e seus subprodutos, na Resex Ciriáco/MA; e, 1 Projeto Produtivo para buriti e babaçu, 
e seus subprodutos, na Resex Extremo Norte/TO.

 VI) Deve ser apresentado um relatório final descrevendo as atividades realizadas e metodologias aplicadas na 
realização dos trabalhos previstos que subsidiaram a elaboração dos Planos de Negócios,  bem como 
relatando as dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho e recomendações para a realização 
de trabalhos similares futuramente.

8.2 Forma de apresentação dos Produtos

• Todos os documentos deverão estar em linguagem compatível  com o público alvo e com 
correção ortográfica e gramatical;

• A forma de apresentação dos relatórios seguirá os padrões estabelecidos pela ABNT;

• Todos os produtos deverão ser entregue de forma preliminar para análise e aceite do ICMBio. 
O consultor adequará ou corrigirá os produtos conforme necessidade, e entregará as versões finais;

• Os produtos finais  serão elaborados em documento formato .doc ou .xls  compatível  com 
Microsoft Word ou Excel, a ser entregue em duas vias impressas encadernadas e duas vias digitais em 
CD-ROM;

9. Direitos autorais e de propriedade intelectual
1. Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato terão os direitos  

autorais  revertidos para o  ICMBio  e  sua reprodução total  ou parcial  requer expressa  autorização do 
mesmo, inclusive em período posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a 
propriedade intelectual.

2. Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, trabalhos acadêmicos, para  
congressos e eventos científicos, entre outros, produzidos a partir de informações objeto da contratação 
pela consultoria, deverá ser solicitada previamente autorização do ICMBio.

3. Fotografias e filmagens respeitarão as normas referentes ao uso de imagem de unidades de conservação e 
dos comunitários.

10.  Prazos: - Sempre que produtos preliminares forem submetidos à apreciação das Chefias das 3 RESEX 
objeto deste Termo de Referência, estas terão um prazo de 15 dias úteis para se manifestar.   O contratado 
atenderá, quando for o caso, às recomendações que venham a ser feitas para o aprimoramento e a melhoria 
dos seus produtos, devendo entregar a versão final num prazo máximo de 15 dias após aprovação da versão 
preliminar feita pela Chefia de cada Unidade de Conservação.

- Os produtos serão entregues obedecendo aos prazos previstos do Item 11.

11. Produtos: Os Produtos devem ser pagos conforme as porcentagens previstas para cada Resex,  não 
sendo necessária obedecer a ordem sugerida dentro de cada Produto.

PRODUTOS RESEX VALOR PRAZO PARA 
ENTREGA 

Produto  1: 3  (três) 
Diagnósticos  Preliminares 
elaborados  contendo  as 
informações coletadas no item 
8.1  –  II  Pesquisa  Inicial  e 
Pesquisa in loco.

Total de 25% mediante entrega e aceite do Produto 1 de 
cada Resex, sendo:

Até 60 dias após 
a assinatura do 

Contrato.
Ciriáco 7,5%

Extremo Norte de Tocantins 7,5%

Chapada Limpa 10%
Produto 2: 3 (três) Análises 
das apresentações aos 
beneficiários e/ou suas 
representações locais para 
ajustes necessários 
finalizados, relativos à 
elaboração dos Planos de 
Negócios, considerando as 
informações levantadas no 
item 8.1 – III Análise das 
informações.

Total de 15 % mediante entrega e aceite do Produto 2 
de cada Resex, sendo:

Até 150 dias após 
a assinatura do 

Contrato

Ciriáco 5%

Extremo Norte de Tocantins 5%

Chapada Limpa 5%

4



Produto 3: 3 (três) Planos de 
Negócios  elaborados, 
conforme  item  8.1  –  IV  - 
Planos de Negócios (letra c).

Total de 25% mediante entrega e aceite do Produto 3 de 
cada Resex, sendo:

Até 200 dias após 
a assinatura do 

Contrato

Ciriáco 7,5%

Extremo Norte de 
Tocantins 7,5 %

Chapada Limpa 10%

Produto  4: 3  (três)  Projetos 
Produtivos  sustentáveis  para 
ordenamento  do  uso 
extrativista  elaborados, 
conforme  Item  8.1  –  V  e  1 
(um) Relatório Final conforme 
item 8.1 – VI. 

Total de 35 % mediante entrega e aceite do Produto 4 
de cada Resex e do Relatório Final, sendo:

Até 240 dias após 
a assinatura do 

Contrato

Ciriáco 10%
Extremo Norte de 
Tocantins 10%

Chapada Limpa 10%

Relatório Final 5%
OBS: 1) Estão inclusos no custo do contrato e correrão por conta do contratado a remuneração de todos os 
serviços prestados nesta consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e 
trabalhista.
2) Para a implementação das atividades o(a) consultor(a) deverá se articular com os Gestores das unidades 
de conservação para agendamento dos trabalhos previstos.

PERFIL DO PROFISSIONAL

12. Modalidade a ser Contratado: ( X ) Produto
13. Período da Contratação Até 8 meses
14. Valor do Contrato:
Observação:De acordo com a portaria nº 168 de 25/07/08-MMA, os custos com hospedagem, alimentação e 
passagem são por conta do consultor.
15. Nº de Vaga(s): 01
16. Nível de Escolaridade Desejado: () Nível 

Médio
(X)  Nível 
Superior 

(  ) 
Mestrado 

(  ) Doutorado

17. Formação Acadêmica:  O profissional a ser contratado deve ter graduação em Agronomia, Engenharia 
Florestal, Economia, Administração, ou áreas afins. A formação deverá ser comprovada por meio de cópia de 
diploma autenticada.
18. Experiência Profissional: 
-  Possuir  experiência  comprovada  de  02  anos  no  trabalho  com  Cadeias  Produtivas  e  Produtos  da 
Sociobiodiversidade.  É  desejável  experiência  em  gestão  de  projetos  produtivos  sustentáveis  para 
ordenamento do uso extrativista. 
-  Ter  participado  da  elaboração  de  pelo  menos  1  (um)  plano  de  negócio  de  produtos  não-madeireiros,  
preferencialmente na região amazônica.
 - Ter habilidades no trato com populações tradicionais, seus saberes e interesses.  
A  experiência  deverá  ser  comprovada por  meio  de trabalhos  com atestado  de  instituições  públicas  e/ou 
privadas (com devido contrato ou documento de contratação para funcionário público ou privado). Os trabalhos 
deverão ser enviados na íntegra por meio digital (CD) para: 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Projetos Especiais - PNUD
EQSW 103/104 - Complexo Administrativo - Bloco "B" - Térreo
Setor Sudoeste
70670-350 - Brasilia – DF

19. Tempo de Experiência Profissional: Mínimo 2 anos
20. Localidade de Realização do Trabalho: Resex do Ciriaco (MA), Extremo Norte (TO) e Chapada Limpa 
(MA).
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21. Disponibilidade para Viagens: (  X ) Sim (   )  Não

22. Conhecimentos em Informática: ( X ) Sim (   )  Não

23. Conhecimento da legislação ambiental 
pertinente:

( X  ) Sim (   )  Não

24. Conhecimento em língua inglesa: (    ) Sim ( X )  Não

25. Capacidade de redação clara e concisa em 
português.

( X ) Sim (    )  Não

26. Insumos Previstos: 
a) O ICMBio disponibilizará os estudos realizados para o Plano de Manejo ou mesmo o referido documento,  
quando concluído, de cada Resex;
b) O ICMBio se responsabilizará pela realização das reuniões e oficinas previstas no Tdr, bem como o custeio 
de infra estrutura e logística para os representantes das Resex.
27. Observações: O ICMBio disponibilizará toda documentação pertinente a consultoria, caso necessário.

6



MODELO DE CURRICULO

CÓDIGO DA VAGA PRETENDIDA:
INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome completo:
E-mail:
Nº do RG:
Órgão Expedidor:
Data de Expedição:
Data de nascimento:  (dd/mm/aaaa)
*Local de nascimento:
Sexo:
Nome do Pai:
Nome da Mãe;
Estado civil: 
Língua Pátria:*
Nacionalidade de origem:
Nacionalidade atual:

HISTÓRICO PESSOAL

Você é ou já foi Funcionário Público Permanente a serviço do Governo?

Cite publicações significativas que você tenha escrito (não anexar):

ENDEREÇOS

Tipo Endereço Estado País
CEP

Endereço Cidade Estado País CEP

Comercial

Residencial

TELEFONES

Tipo DDI DDD Telefone Ramal

ESCOLARIDADE

Escola; Cidade; País Curso Início Término Certificado Nível

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO (40 A 359 HORAS), 
INCLUINDO CURSOS DE IDIOMAS 359 HORAS

Nome do Curso Local do Curso Carga Horária
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A partir da data: Até (data): Tempo de 
Experiência:

Cargo: Empregador:

Supervisor

Cidade/Estado:

Atividades:

Número e tipo de empregados supervisionados

Para cada experiência profissional em ordem cronológica, acrescentar um quadro acima.

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Língua Leitura

(Com facilidade ou 
com dificuldade)

Escrita
(Com facilidade ou 
com dificuldade)

Conversação
(Com facilidade ou 
com dificuldade)

Compreensão
(Com facilidade ou com 

dificuldade)

ESPECIALIDADES
No quadro abaixo você deverá listar um máximo de duas especialidades, de preferência as que 

estejam diretamente relacionadas com o objeto de contratação do seu código.
ESPECIALIDADE TEMPO DE EXPERIÊNCIA (ANOS)

FAMILIARES EM ORG. INTERNACIONAIS
Nome Org. Internacional Parentesco

RESUMO DO CURRÍCULO: (De acordo com o perfil descrito no código a que está concorrendo, fazer 
um resumo da experiência profissional e respectivo período):

DATA _____/_______/__________ ASSINATURA
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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL
- MODALIDADE PRODUTO -

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 1.0)
CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO

Formação acadêmica  não  atende ao  objeto  de  contratação  e perfil  solicitado  no 
Edital.

0

Formação acadêmica atende ao objeto de contratação e perfil solicitado no Edital. 4,0
Formação acadêmica atende ao objeto de contratação e perfil solicitado no Edital e 
ainda possui mestrado (para o caso de nível superior) ou doutorado (para o caso de 
mestrado) na área de conhecimento do produto 

6,0

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 2.0)
CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO

Atividades não especificas na área do objeto de contração, conforme Edital. 0
Atividades desenvolvidas em áreas correlatas ao objeto de contração, conforme Edital. 3.0
Atividades especificas ao objeto de contração, conforme Edital. 4.0

3. ENTREVISTA (Peso 2,0)
CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO

Timidez, dificuldade de expressão. 0
Apresenta sua experiência de forma sucinta, ou demasiadamente detalhada, prolixo. 1,0
Apresenta sua experiência de forma clara e objetiva. 1,5
Se  expressa  de  maneira  clara  e  objetiva,  com  visão  sistêmica  do  objeto  de 
contratação.

2.5

OBSERVAÇÃO:
1)  O  avaliador/entrevistador  deverá  apresentar,  por  escrito,  justificativas  para  a  seleção  do(a) 

consultor(a), baseada nos critérios acima indicados e em outros que julgar pertinente ao objeto de 
contratação. A nota final deverá ser obtida por meio do cálculo da média obtida dos itens acima. 
Exemplo: 40/4=10 (Nota Máxima) por candidato.

2) Para efeitos de cálculos, no presente caso em que não se exigiu língua estrangeira e caso o comitê  
julgue necessário, poderá acrescentar 10(dez) pontos ao final do somatório
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	Escrita

