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                                                                                  SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
                                                                        MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSI DADE 
PROJETOS ESPECIAIS-PNUD 

EQSW 103/104 - Complexo Administrativo – Bloco “B”, Térreo, Setor Sudoeste – 70670-350 – Brasília - DF 
Caixa Postal 7993 

                              Telefones: (61) 3341-9448/3341-9208     FAX.: (61) 3341-9499 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REFERENTE À PUBLICAÇ ÃO DO EDITAL 
Nº 006\2014 DE 06/11/2014   

 
 
 
 

Projeto Para Conservação da Biodiversidade e Promoç ão do Desenvolvimento Sócio Ambiental  
PROJETO PNUD BRA/08/023 

 
 
 

ATENÇÃO 
 
 
 

FAVOR ENCAMINHAR O CURRICULUM, COM BASE NO MODELO CONSTANTE DESTE EDITAL, 
POR CARTA REGISTRADA, ATÉ O DIA  14 DE NOVEMBRO DE 2014, JUNTAMENTE COM 
PROPOSTA FINANCEIRA, PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: 

 
 

PROJETO PNUD BRA/08/023 - PROJETOS ESPECIAIS  
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSI DADE – ICMBIO 
EQSW 103/104 – COMPLEXO ADMINISTRATIVO, BLOCO “B”, TÉRREO – SETOR SUDOESTE 
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 esteja descrito 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”. 
 
OBS: APÓS A AVALIAÇÃO CURRICULAR E FINANCEIRA DOS CANDIDATOS O ICMBIO ENTRARÁ 
EM CONTATO PARA MARCAR ENTREVISTA COM OS TRÊS CANDIDATOS MELHORES 
PONTUADOS. 
 

 
 
 
 

ESTE EDITAL TEM VALIDADE DE UM ANO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGA) – CODIGO BRA/08/023 - VAGA 89 

2-   Setor Responsável:   CGEUP/DIMAN    3- Diretoria:  ICMBIO 
4– Função do profissional a ser contratado:  Consultoria Especializada 

5 – Contexto: Os Parques Nacionais são áreas de domínio público de uso especial, sob a 
responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) quanto ao 
cumprimento de suas finalidades. Além de sua função precípua de manejo e conservação da 
biodiversidade, essas unidades de conservação (UC) podem propiciar oportunidades de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico. A visitação às unidades de conservação é uma das 
principais estratégias de sensibilização da sociedade para a importância da conservação da natureza. 
Quem conhece as belezas naturais protegidas nas unidades de conservação federais é mais um 
potencial aliado na proteção do patrimônio natural brasileiro. 
 
Marcado por sua beleza, e por ter uma das mais espetaculares cataratas do mundo, o Parque Nacional 
do Iguaçu, no Paraná, foi o segundo Parque Nacional brasileiro mais visitado no ano de 2013. Atualmente 
sua área total é de 185.262,2 ha. As Cataratas do Iguaçu estendem-se numa frente semicircular de 2.700 
metros de extensão, dos quais 800 metros estão do lado brasileiro e 1.900 metros do lado argentino. São 
compostas por um número variado de saltos e quedas que oscilam entre 150 e 270, de acordo com o 
volume de água do rio. 
 
O Parque Nacional do Iguaçu oferece diversos atrativos para os seus visitantes, os quais são 
operacionalizados por terceiros, como por exemplo o Centro de Visitantes (CV); transporte de visitantes; 
estacionamento de veículos; exploração dos Espaços Porto Canoas, Naipi e Tarobá, para 
comercialização de alimentos e outros serviços; concessões de uso de áreas destinadas a caminhadas e 
passeios e o voo panorâmico de helicóptero sobre as Cataratas do Iguaçu, que, ao longo dos anos, 
tornou-se um dos principais atrativos do Parque. 
6 – Justificativa: A delegação de uso privativo de bens públicos para realização de serviços e atividades 
de apoio à visitação em Parques Nacionais brasileiros têm por objetivo principal diversificar a oferta de 
possibilidades para os visitantes, qualificando sua experiência de visitação. Além disso, visa a adequar os 
padrões de uso das UC à luz das regras e normas da administração federal, de forma a viabilizar o 
cumprimento da sua finalidade básica de preservação dos ecossistemas naturais, buscando, em paralelo, 
o aproveitamento do patrimônio natural e cultural do país através de seu potencial para uso público. Ao 
mesmo tempo, reconhece as mudanças dos valores sociais relacionados ao meio ambiente nas últimas 
décadas, refletidas de modo marcante nas formas de lazer e viagens voltadas para atividades que têm a 
natureza como cenário e objetivo, provendo a renovação e a melhoria da infraestrutura de atendimento 
ao turismo. 
 
O Parque Nacional do Iguaçu é o Parque de segunda maior visitação no Brasil recebendo mais de um 
milhão de visitantes por ano. Não menos importante, o Parque oferece diversos serviços de concessão 
visando proporcionar uma experiência de visitação cada vez melhor. Lembrando que as delegações de 
atividades e serviços em Parques Nacionais, tem como objetivo aprimorar os padrões de uso destas 
unidades de conservação (UCs) sob administração federal, de forma a viabilizar o cumprimento das suas 
finalidades básicas de preservação dos ecossistemas naturais, buscando em paralelo intensificar o 
aproveitamento, em termos da visitação pública, do patrimônio natural e cultural do país. 
 
Nesse sentido, o serviço de voos panorâmicos de helicópteros nas Cataratas do Iguaçu ocorre desde 
1972 e, segundo estimativas, já atendeu mais de 3 milhões de visitantes. A atividade também presta 
diversos outros serviços que são fundamentais para o bom andamento das ações de manejo do Parque, 
como patrulhamento e fiscalização; prevenção e combate a incêndios florestais; pesquisa; e entre outros, 
regastes e emergências. 
 
Para estimar custos e receitas do serviço de voos panorâmicos de helicóptero no Parque Nacional do 
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Iguaçu, no âmbito de um novo processo de outorga, é imprescindível a elaboração de estudo de 
viabilidade econômico-financeira, como requisito legal previsto no Decreto 4.340/2002. Neste sentido e 
visando a realização de chamamentos públicos ou concorrências públicas, a consultoria deve apresentar 
o estudo de viabilidade econômica financeira para a delegação de serviços de voos panorâmicos de 
helicóptero e sua devida estrutura física e administrativa com heliponto privado ou público fora do Parque. 
  
7- Objetivo da contratação: Elaboração de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira para a 
delegação de serviços de voo panorâmico de helicóptero no Parque Nacional do Iguaçu. 

8 – Descrição das atividades:  
 
8.1-Detalhamento:  
 
1. Elaborar Plano de Trabalho contendo o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas, o 

qual deverá ser entregue em até 10 dias da assinatura do contrato; 
 
2. Os trabalhos deverão ser realizados segundo as seguintes etapas: 
 

a) Inventário de informações:  A consultoria poderá solicitar à equipe do ICMBio uma consulta 
ao Projeto Básico que subsidia a futura chamada pública e propor datas para a realização de uma 
reunião na sede do ICMBio antes do levantamento de campo para acertos finais acerca do objeto da 
pesquisa. Todos os dados e informações utilizados no estudo deverão ser disponibilizados como anexos, 
parte integrante dos relatórios parciais e finais do estudo. 
 

b) Levantamento de campo:  após o conhecimento do Projeto Básico e da identificação das 
necessidades complementares de informações pertinentes ao trabalho proposto pela consultoria, deverão 
ser realizada(s) visita(s) técnica(s) de inspeção à Unidade. Essas visitas servirão para a avaliação de 
dados de mercado, do funcionamento do Parque e da antiga concessão de voos panorâmicos no Parque. 
Caso sejam necessárias mais informações que não estejam disponíveis, o responsável técnico pelo 
estudo poderá fazer uma pesquisa junto aos visitantes do parque para obtenção de dados específicos 
desejáveis. Todos os dados e informações utilizados deverão ser disponibilizados como anexos, parte 
integrante dos relatórios parciais e finais do estudo. 
 

c) Avaliação e estudo de demanda e mercado da ativi dade de visitação local:  A análise 
conjunta das informações e diagnósticos, oriundos das duas primeiras etapas de trabalho acima 
descritas, deverá permitir a definição dos seguintes indicadores, entre outros: potencial de demanda 
atualmente existente para o serviço; estimativas e cenários de crescimento da demanda do serviço; 
identificação dos serviços existentes, bem como a identificação de outras atividades com potencial para 
serem desenvolvidas; e sua dimensão referente a serviços que melhorem esse tipo de atividade. Todos 
os dados e informações utilizados deverão ser disponibilizados como anexos, parte integrante dos 
relatórios parciais e finais do estudo. 
 

d) Análise de viabilidade econômico-financeira:  concluídas as fases de diagnósticos e 
levantamento de informações e compreendida a situação atual e as possibilidades de melhorias relativas 
às atividades existentes, deve-se, então, realizar análises de cenários futuros, conjugando as diversas 
possibilidades do trinômio: potencialidades, investimentos, e viabilidade do empreendimento em questão. 

A análise deverá identificar alternativas de investimentos sob a ótica econômica, que permita a 
exploração, identificando a remuneração dos capitais investidos sob diferentes cenários, que será 
definida conforme a operação do serviço, montante de investimentos necessários e tempo de retorno do 
investimento realizado. É de fundamental importância, nesta fase dos estudos, a caracterização do 
cenário potencial de usuários, ou seja, além da projeção do número de usuários futuros. 

O trabalho deverá utilizar metodologias de análise consideradas pelas ciências econômicas como 
instrumentos adequados para determinação da viabilidade econômica dos empreendimentos em 
questão. Além destes instrumentos, o estudo deverá apresentar a projeção de receitas, despesas e 
investimentos complementarmente os índices anuais previstos de lucratividade do empreendimento, 
como Taxa Interna de Retorno (TIR); Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e Valor Presente Liquido (VPL). 
Outras informações que deverão constar das análises são: tempo de retomo do capital (payback time) e 
análise de custo-benefício dos empreendimentos em questão. 
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O estudo, deverá apresentar 03 (três) cenários futuros de outorga (cenários para 7, 10 e 15 anos 
de implementação do projeto) com base em estimativas de incremento anual de demanda ao longo do 
período definido para a exploração dos serviços que será foco da outorga. Todos os dados e informações 
utilizados deverão se disponibilizados como anexos parte integrante dos relatórios parciais e finais do 
estudo. 

 
e) Participação em duas reuniões para discussão de resultados:  a primeira, para 

apresentação de versão preliminar do estudo para avaliação da CGEUP/DIMAN, UAAF e DIPLAN; a 
segunda, anterior à entrega do produto, ambas em Brasília/DF. O documento preliminar para discussão 
nas reuniões deverá ser encaminhado com uma semana de antecedência das reuniões previstas, 
contendo todos os dados deverão ser disponibilizados como anexos parte integrante dos relatórios 
parciais e finais do estudo. 
 
8.2-Forma de apresentação:  

• Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem compatível com a sua destinação. 
• A forma de apresentação dos relatórios deverá seguir os padrões estabelecidos pela ABNT. 
• Todos os produtos deverão ser entregues de forma preliminar para análise e aceite da equipe 

técnica do ICMBio (UAAF, DIPLAN e CGEUP). O consultor deverá adequar ou corrigir os 
produtos conforme apontamentos e entregar a versão final. 

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

 
8.3-Direitos autorais e de propriedade intelectual  
• A titularidade dos direitos materiais e imateriais, de propriedade industrial, de software, de direitos 

autorais, inclusive patrimoniais e conexos, e quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre os 
materiais e produtos produzidos no âmbito de contrato a ser firmado serão do CONTRATANTE. O 
CONTRATADO se obriga a firmar documento, ou seja, contrato ou declaração adicional ou praticar 
qualquer outro ato para assegurar que os direitos mencionados sejam reconhecidos e livremente 
gozados pelo CONTRATANTE. 

• 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. 

• Fotografias e filmagens devem respeitar as normas referentes ao uso de imagem de unidades de 
conservação. 

 
9.0 – Cronograma e produtos:  A entrega dos produtos da consultoria técnica contratada deverá ocorrer 
conforme prazos estipulados abaixo, sendo que o último produto será entregue no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias. Portanto, o responsável técnico deverá organizar suas estratégias de trabalho, de forma 
a garantir que os serviços sejam executados e todos os produtos finais sejam entregues, conforme 
cronograma e itens a seguir. 
 

PRODUTO 
 

VALOR DATA PREVISTA  

01. Relatório do inventário de informações, do levantamento 
de campo e do mercado local, devidamente aprovado pelo 
contratante; 

25% 
20 dias após aprovação do 

plano de trabalho 

02. Versão preliminar da Análise de Viabilidade Econômico-
Financeira do serviço de voo panorâmico de helicóptero no 
Parque Nacional do Iguaçu, devidamente aprovado pelo 
contratante; 

35% 
20 dias após a finalização e 

aprovação do Produto 2 

0 03. Relatório final do Estudo de Viabilidade Econômico-
Financeira do serviço de voo panorâmico de helicóptero no 
Parque Nacional do Iguaçu, incluindo as propostas de 
adequações, devidamente aprovado pelo contratante. 
  

40% 
10 dias após a finalização e 

aprovação do Produto 3 
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OBS: 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. Diárias, Passagens e Deslocamento no local de Pesquisa e Reunião  

 
PERFIL DO PROFISSIONAL  

10. Modalidade a ser 
Contratado:  

( X ) Produto 

11. Período da Contratação (02 meses - 60 dias) 
12. Valor do Contrato:  
De acordo com a portaria nº 162 de 12/05/2011-MMA, os custos com 
hospedagem, alimentação e passagem são por conta do consultor.  

Total do Contrato: R$  
 
 

13. Nº de Vaga(s):  01 
14. Nível de Escolaridade 
Desejado:  

( ) Nível Superior  ( X ) Mestrado  (  ) Doutorado 

15. Formação(ões) Acadêmica(s) : O profissional deve ter formação de nível superior e/ou mestrado em 
economia. 
16. Especializações/Cursos: Gestão Ambiental, Admin istração, Análise e Planejamento Financeiro. 
17. Experiência Profissional : Experiência profissional desejada em elaboração de estudos de 
viabilidade econômica, preferencialmente em empreendimentos turísticos.  
18. Tempo de Experiência Profissional : Experiência comprovada de, no mínimo, 5 anos. 
19. Localidade de Realização do Trabalho : Parque Nacional do Iguaçu. 

20. Disponibilidade para Viagens:  (X) Sim (   )  Não 

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

22. Conhecimento da legislação ambiental pertinente : (X) Sim (   )  Não 

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

24. Capacidade de redação clara e concisa em 
português.  

(X) Sim (   )  Não 

25. Insumos Previstos:  

26. Observações :  
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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL – VAGA 87 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 1.0) 
Pontuação máxima 10 pontos 

 
CARACTERIZAÇÃO  PONTUAÇÃO  

Formação acadêmica não atende  ao perfil profissional solicitado no Edital. Eliminado 
Formação acadêmica atende ao perfil profissional solicitado no Edital. 4 
Formação acadêmica atende ao perfil profissional solicitado no Edital e 
possui doutorado na área de conhecimento do produto. 

6 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 2.0) 
Pontuação máxima 20 pontos 

CARACTERIZAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA  

Atividades desenvolvidas em áreas correlatas ao objeto de 
contratação, conforme Edital. 

1 ponto por 
atividade 

5 

Atividades específicas ao objeto de contratação, conforme 
Edital. 

1 ponto por 
atividade 

5 

   
 
 
 
� AVALIAÇÃO DE TRABALHOS ANTERIORES (Peso 1,0) 

 
CARACTERIZAÇÃO  PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  
Deverá ser enviado portfólio de trabalhos realizados anteriormente pelo 
candidato (deverá ser enviado juntamente ao currículo). 10 

 
 
 

� ENTREVISTA (Peso 2,0) 
Pontuação máxima 60 pontos 

CARACTERIZAÇÃO  PONTUAÇÃO  
Avaliação dos conhecimentos sobre metodologias para elaboração de estudos 
de viabilidade econômico-financeira. 20 

Avaliação da experiência e capacidade de articulação com diferentes atores 
envolvidos no processo. 

10 

Quantas consultorias o candidato está realizando? 
 
OBS: Será eliminado o candidato que possuir contrato vigente no âmbito do 
Programa das Nações Unidas. 

A partir de 02 consultorias 
simultâneas o candidato 
perderá 5 pontos por 
consultoria; com 03 ou mais 
consultorias será eliminado 
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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 s erviço do Governo? 

Cite publicações significativas que você tenha escr ito (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 35 9 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 cronoló gica, acr escentar 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) 

  
  

FAMILIA RES 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 


