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ATENÇÃO 
 
 

FAVOR ENCAMINHAR O CURRICULUM, COM BASE NO MODELO CONSTANTE DESTE EDITAL, 
POR CARTA REGISTRADA, ATÉ O DIA  06 DE ABRIL DE 2015  PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: 
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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 SELEÇÃO CURRICULAR DOS CANDIDATOS O ICMBIO ENTRARÁ EM 
CONTATO PARA MARCAR ENTREVISTA E SOLICITAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA 
AVALIAÇÃO 

 

ESTE EDITAL TEM VALIDADE DE UM ANO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGA) – CODIGO BRA/08/023- VAGA 90  

2-   Setor Responsável:   COPROD/CGPT/ICMBio 3- Diretoria:  ICMBIO 
4– Função do profissional a ser contratado:  Técnico Especializado 

5. Contexto: As Unidades de Uso Sustentável são aquelas cujo objetivo é compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Elas buscam conciliar a exploração 
do ambiente com a garantia de perenidade dos recursos naturais renováveis considerando os processos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável1.  

Constituem este grupo as categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna 
(REFAU), Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN). 

Com o propósito de priorizar ações estratégicas desenvolvidas pelo ICMBio, foi feito um recorte 
programático abrangendo Reservas Extrativistas - Resex, Reservas de Desenvolvimento Sustentável - 
RDS e Florestas Nacionais – FLONA, que apresentam populações tradicionais reconhecidas. Este conjunto 
totaliza 77 unidades e estima-se que nelas residam 65 mil famílias de comunidades tradicionais. 

Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se 
no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno 
porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Atividade extrativista é definida como sistema de 
exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis1.  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao 
mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos 
e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais que nela vivem, 
bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 
desenvolvido por estas populações1. 

Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e 
tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 
ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Nela é admitida a permanência de 
populações tradicionais que a habitam quando de sua criação1. 

Populações Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
detentores de formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição2.  

O acesso às políticas públicas por parte destas populações tradicionais ainda é um grande desafio 
a ser enfrentado pelas instituições governamentais, no que se refere a universalizar o atendimento à 
saúde, educação, documentação básica, segurança alimentar, programas de transferência de renda, 
inserção digital, transporte adequado, assistência técnica, entre outras relacionadas às questões de 
inclusão social e produtiva, garantia do território e infraestrutura. 

A Coordenação Geral de Populações Tradicionais (CGPT) vinculada ao ICMBio, tem atuado no 
sentido de apoiar a melhoria da qualidade de vida das Populações Tradicionais nas Unidades de 
Conservação Federais, de acordo com as premissas de cada categoria de UC, focando em estratégias 
                                                           

1
 Lei 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

2
 Decreto 6040/07, Artigo 3o
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promissoras de produção extrativista e uso sustentável dos recursos naturais, na implementação das 
políticas públicas universais e específicas, no subsídio à formulação destas políticas, resultando no 
fortalecimento do sistema de gestão das UC's e na autonomia dessas populações. 

A Coordenação de Políticas e Comunidades Tradicionais (COPCT) vinculada a CGPT/ICMBio, tem 
por objetivo facilitar o acesso das populações tradicionais beneficiárias das Unidades de Conservação 
Federais às políticas públicas e subsidiar a formulação de políticas específicas, com vista ao fortalecimento 
dos modos de organização, à valorização dos saberes e à melhoria da qualidade de vida. 

6. Justificativa: O levantamento de dados das famílias residentes nas Unidades de Conservação Federais 
(UCs) é uma etapa essencial para obtermos informações sobre a diversidade sócioeconômica das pessoas 
que moram, ocupam e utilizam essas UCs Federais (Resex, Flonas e RDS), bem como, para conhecer as 
necessidades dessas populações quanto aos serviços públicos essenciais como saneamento básico, 
educação, saúde, transporte e etc. Nessa perspectiva, o ICMBio firmou Termo de Cooperação com a 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) com a finalidade de realizar o levantamento das informações sobre 
a diversidade socioeconômica das famílias que moram e ocupam esses territórios. 

Neste contexto, o profissional contratado analisará de forma territorializada os dados obtidos no 
cadastramento das famílias, a fim de identificar demandas e propor ações efetivas de acesso às políticas 
públicas, priorizando ações nas áreas de saúde, educação e energia elétrica. Dessa forma, a contratação 
dessa consultoria permitirá que a Coordenação de Políticas e Comunidades Tradicionais tenha os 
subsídios necessários para as tomadas de decisão. 

7. Propósito da contratação :  Contratação de técnico especializado em diagnóstico socioeconômico de 
famílias em Unidades de Conservação de Uso Sustentável,  com vistas a subsidiar a articulação de 
políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. 

8. Descrição das atividades:  

a) Elaborar Plano de Trabalho, no máximo em até 15 dias após a assinatura do Contrato, contendo as 
atividades, cronograma e metodologia a serem adotados pela consultoria, considerando os 
produtos previstos. Apesar de constituir atividade obrigatória, o plano de trabalho não será passível 
de pagamento. Este plano de trabalho deve ser discutido e aprovado em reunião de planejamento 
a se realizar com a equipe da COPCT/CGPT. 

b) Participar de reuniões periódicas e encontros com as equipes técnicas do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade, Ministério do Meio Ambiente, e Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, dentre outros atores intervenientes, sempre que necessário, para 
discussões das diretrizes do trabalho. 

c) Trabalhar em conjunto com a COPCT/ICMBio e COPROD/ICMBio no planejamento e execução de 
ações voltadas para a implementação de Políticas públicas para beneficiários de unidades de 
conservação de uso sustentável. 

d) Analisar e sistematizar os dados gerados no diagnóstico socioeconômico das famílias em Unidades 
de Conservação para a qualificação dos dados obtidos. 

e) Analisar e sistematizar os dados gerados no diagnóstico socioeconômico das famílias em Unidades 
de Conservação de forma territorializada, propondo estratégias de intervenção que permita a 
convergência de ações e programas do governo federal. 

f) Identificar parceiros estratégicos para a implementação de políticas públicas propondo um arranjo 
institucional aderente à cada política pública específica de forma territorializada. 

g) Elaborar mapas temáticos georreferenciados.  

h) Preparar relatórios de avaliação crítica do andamento das atividades, analisando os trabalhos 
previstos e executados de forma a subsidiar a COPCT/CGPT na tomada de decisões. 
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9. 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 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 e sua equipe técnica, deverá ser solicitada previamente autorização do 
ICMBio. 

Fontes de consulta e créditos para fotos, figuras, mapas, dentre outros deverão ser apresentados 
conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

10. Prazos: Sempre que produtos preliminares forem submetidos à apreciação da Coordenação, o 
contratado terá um prazo de 15 dias úteis para se manifestar. Para a apresentação da versão final, se for o 
caso, o contratado atenderá às recomendações que venham a ser feitas para o aprimoramento e a 
melhoria dos seus produtos, devendo este ser entregue num prazo máximo de 15 dias após aprovação da 
versão preliminar feita pela Coordenação do Projeto. Os produtos serão entregues obedecendo ao 
cronograma abaixo: 

11. Prazo  Valor  11. Produtos  

Produto 01: até 45 dias após a apresentação 
e aceite do Plano de Trabalho 

 

10% mediante a 
entrega e aceite 
do Produto 01 

 

 

 

 

 

 

Produto : 01 - Relatório técnico 
preliminar dos dados socioeconômicos 
obtidos no cadastramento das famílias. 
Este produto deverá incluir: a) Balanço 
das atividades realizadas, em 
realização e por realizar no âmbito da 
ação de cadastramento das famílias, 
sinalizando eventuais inconsistências 
na apresentação dos dados, b) 
Avaliação crítica dos dados analisados 
para inclusão no SISFAMÍLIAS, c) 
Avaliação crítica do aplicativo utilizado 
para coleta das informações na ação de 
cadastramento de famílias em face dos 
SISFAMÍLIAS. 

Produto 02: até 80 dias após a apresentação 
do produto 01 

30% mediante 
entrega e aceite 
do Produto 02 

 

 

 

 

Produto 02: Relatório técnico dos dados 
obtidos no diagnóstico socioeconômico 
de famílias em UC de Uso Sustentável, 
com vistas a subsidiar a articulação de 
políticas públicas na área de energia 
elétrica. Este produto deverá também 
incluir: a) propostas de estratégias 
voltadas para a qualificação dos dados 
obtidos; b) plano de ação voltado para a 
implementação de políticas públicas 
apontando os desafios e oportunidades 
em sua implementação. 

Produto 03: até 80 dias após a apresentação 
do produto 02 30% mediante 

entrega e aceite 
do Produto 03 

Produto:03 Relatório técnico dos dados 
obtidos no diagnóstico socioeconômico 
de famílias em UC de Uso Sustentável, 
com vistas a subsidiar a articulação de 
políticas públicas na área de educação. 
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Este produto deverá também incluir: a) 
propostas de estratégias voltadas para 
a qualificação dos dados obtidos; b) 
plano de ação voltado para a 
implementação de políticas públicas 
apontando os desafios e oportunidades 
em sua implementação. 

Produto 04: até 80 dias após a apresentação 
do produto 03 e no máximo 300 dias após 
assinatura do contrato 

 

 

 

 

 

30% mediante 
entrega e aceite 
do Produto 04 

 

 

 

 

 

Produto: 04  Relatório técnico dos 
dados obtidos no diagnóstico 
socioeconômico de famílias em UC de 
Uso Sustentável, com vistas a subsidiar 
a articulação de políticas públicas na 
área de saúde. Este produto deverá 
também incluir: a) propostas de 
estratégias voltadas para a qualificação 
dos dados obtidos; b) plano de ação 
voltado para a implementação de 
políticas públicas apontando os 
desafios e oportunidades em sua 
implementação. 

Total R$  100%  

11.1. Forma de apresentação dos produtos  

a) Os produtos a serem gerados pela consultoria devem ser entregues com nível e linguagem 
compatível com a sua destinação. 

b) A forma de apresentação dos relatórios seguirá os padrões estabelecidos pela ABNT. 

c) O relatório final será entregue de forma preliminar para análise e aceite do ICMBio.  

d) O consultor adequará ou corrigirá os produtos conforme necessidade, e entregará a versão final. 

e) 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. 

11.2. Observações:  

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. 

PERFIL DO PROFISSIONAL  

12. Modalidade a ser Contratado:  ( X ) Produto 

13. Período da contratação:  Até 10 (dez) meses 

14. Valor do Contrato: R$  Total Geral: R$ 

15. Nº de Vaga(s):  01 

16. Nível de Escolaridade desejado:  Nível superior 

17. Formação Acadêmica: Graduação em ciências biológicas, exatas ou humanas. 
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18.   Experiência Profissional : 

● Experiência em temas relacionados à implementação e desenvolvimento de Políticas Públicas para 
povos e comunidades tradicionais e desenvolvimento sustentável. 

● Experiência de atuação na região amazônica e no trato com populações tradicionais, seus saberes 
e interesses. 

● Experiência com atuação em Unidades de Conservação (Conhecimento do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC). 

● Experiência em geoprocessamento e análise espacial. 

● Desejável capacidade de organização, sistematização e análise de informações e capacidade 
analítica. 

● Desejável pós-graduação em áreas afins ao objeto da contratação. 

19. Tempo de Experiência Profissional: Experiência profissional mínima de 02 anos no objeto da 
contratação. 

20. Localidade de Realização do Trabalho: Brasília/DF. 

( X ) Sim (   ) Não 21. Disponibilidade para Viagens:  

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

( X ) Sim (   ) Não 23. Conhecimento da legislação ambiental pertinente  

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

( X ) Sim (   ) Não 25. Capacidade de redação clara e concisa em portug uês.  

26. Insumos Previstos: De acordo com a portaria nº 162 de 12/05/2011-MMA, em caso de viagem, os 
custos com hospedagem, alimentação e passagem serão por conta do consultor. Sugerimos o interessado 
em prestar os serviços atentar para o item 21. 

27. Observações:  

● Os critérios de seleção seguem em anexo. 

● Os candidatos interessados devem apresentar currículo, conforme modelo sugerido. 

● Será eliminado o candidado que possuir contrato de consultoria vigente no âmbito do Programa 
das Nações Unidas. 

 

 

 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO – VAGA 90  

A seleção se dará com a avaliação dos currículos e a experiência profissional e posterior 
entrevista, conforme segue: 

 

1. Seleção quanto ao atendimento mínimo: 
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● FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 1.0) 

CARACTERIZAÇÃO  
PONTUAÇÃO  

MÁXIMA  

Formação acadêmica não atende ao perfil profissional solicitado no Edital. Eliminado 

(*) Curso de mestrado em área fim ao objeto a ser contratado  3,0 

(*) Curso de doutorado em área fim ao objeto a ser contratado  4,0 

Pontuação Máxima Total  4,0 pontos  

* As pontuações para Mestrado e Doutorado não são cumulativas. 

· EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 2.0)  

CARACTERIZAÇÃO  PONTUAÇÃO  
PONTUAÇÃO  

MÁXIMA  

Experiência profissional não atende o 
mínimo de 02 anos. Eliminado 

Experiência profissional atende o mínimo 
de 02 anos. 

1,0 para cada 12 meses, 
com máximo de 60 meses 

5,0 

Experiência em temas relacionados à 
implementação e desenvolvimento de 
Políticas Públicas para povos e 
comunidades tradicionais e 
desenvolvimento sustentável. 

2,0 2,0 

Experiência de atuação na região 
amazônica e no trato com populações 
tradicionais, seus saberes e interesses. 

2,0 2,0 

Experiência com atuação em Unidades de 
Conservação (Conhecimento do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC). 

2,0 2,0 

Experiência em geoprocessamento e 
análise espacial. 2,0 2,0 

Pontuação Máxima Total  13 

●  

● ENTREVISTA (Peso 2,0) 

CARACTERIZAÇÃO  
PONTUAÇÃO  

MÁXIMA  

Conhecimentos relacionados ao objeto da contratação. 5,0 

Análise da proposição dos trabalhos, no que se refere à 
objetividade, efetividade e exequibilidade. 5,0 

Pontuação Máxima Total  10,0 

A classificação dos candidatos dar-se-á de acordo com a seguinte fórmula: 

 
  A = [ ( FA x 1 ) + ( EP x 2 ) + ( ET x 2 ) ] / 5  

Onde: 
FA = Formação Acadêmica (peso 1,0) 
EP = Experiência Profissional (peso 2,0) 
ET = Entrevista (peso 2,0) 

 
Será considerado selecionado o candidato que apresentar o maior valor de avaliação (A). 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

2. CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGA) – CODIGO BRA/08/023- VAGA 91  

2-   Setor Responsável:   COPROD/CGPT/ICMBio 3- Diretoria:  ICMBIO 
4– Função do profissional a ser contratado:  Técnico Especializado 

5. Contexto: As Unidades de Conservação de Uso Sustentável são aquelas cujo objetivo é compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Elas buscam conciliar 
a exploração do ambiente com a garantia de perenidade dos recursos naturais renováveis considerando os 
processos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável1. Constituem este grupo as 
categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta 
Nacional (FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna (REFAU), Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se no 
extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno 
porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o 
uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Atividade extrativista é definida como sistema de 
exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis3. 

Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem 
como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase 
em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Nela é admitida a permanência de populações 
tradicionais que a habitam quando de sua criação1. 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao 
mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e 
da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais que nela vivem, bem 
como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido 
por estas populações1. 

Populações Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
detentores de formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição4.  

A Coordenação de Produção Sustentável vinculada à Coordenação Geral de Populações 
Tradicionais (COPROD/CGPT) do ICMBio, tem atuado no sentido de apoiar a melhoria da qualidade de vida 
das populações tradicionais nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, de acordo com as 
premissas de cada categoria de UC, focando em estratégias promissoras de produção extrativista e uso 
sustentável dos recursos naturais, na implementação das políticas públicas universais e específicas, no 
subsídio à formulação destas políticas, resultando no fortalecimento do sistema de gestão das Unidades de 
Conservação e na autonomia dessas populações, de forma a garantir a conservação dos recursos naturais. 

6. Justificativa: A COPROD/CGPT entende que o desenvolvimento de empreendimentos extrativistas 
praticados por populações tradicionais em UC de Uso Sustentável, está condicionado à implementação de 
ações que contemplem: 

• Fortalecimento da gestão das instituições das comunidades tradicionais para a organização 
produtiva. 

• Assessoria técnica para manejo e beneficiamento dos produtos. 

                                                           

3 Lei 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
4 Decreto 6040/07, Artigo 3o
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• Capacitação dos extrativistas nas ações de manejo. 

• Intercâmbios entre experiências produtivas e cooperação técnica. 

• Pesquisa e inovação tecnológica. 

• Estudo e mapeamento de Arranjos Produtivos Nacionais 

A partir destes componentes, a COPROD/CGTP tem oferecido apoio à construção de planos de 
negócios de cadeias produtivas; elaboração e execução de projetos de manejo da fauna, flora e de recursos 
pesqueiros; formulação e implementação de políticas que possibilitem o acesso das populações tradicionais 
em UC federais às atividades de assistência técnica; articulação com o MDA, MDS, MMA, SFB, CONAB, 
INCRA e outras instituições para viabilização do acesso pelas populações tradicionais das UC federais às 
diferentes políticas governamentais afetas à questão produtiva. 

Quanto às atividades de assistência técnica, estas são fundamentais no sentido de estruturar o 
desenvolvimento e a qualificação das atividades produtivas nas UC de uso sustentável. A perspectiva é que 
todas as UC de uso sustentável tenham acesso à assistência técnica, e que a partir desta iniciativa possam 
fortalecer a organização social e produtiva, o manejo sustentável e a agregação de valor aos produtos 
extrativistas e o acesso a mercados institucionais e privados diferenciados, gerando renda e melhorando a 
qualidade de vida das famílias beneficiárias destas Unidades. 

Em atendimento a esta demanda, a Chamada Pública 01/2013 foi lançada pelo INCRA em parceria 
com o ICMBio e apoio do Programa Brasil Sem Miséria, para contratação de entidades de assistência 
técnica em UC dos estados do Acre, Amazonas e Pará, inicialmente com propósito de atendimento de cerca 
de 13.000 famílias. Populações tradicionais residentes em oito Reservas Extrativistas da Amazônia estão 
sendo contempladas pelos serviços de assistência técnica e extensão rural. 

Esta chamada pública é pioneira no sentido de atender às necessidades específicas das famílias 
extrativistas residentes em unidades de conservação federais de uso sustentável. A iniciativa é fruto de 
articulação entre o ICMBio, MMA, SFB e INCRA/MDA e integra ações do Plano Brasil Sem Miséria, do 
Programa Bolsa Verde e do Programa Assentamentos Verdes. 

Para tal, um Acordo de Cooperação Técnica entre INCRA e ICMBio foi firmado com o propósito de 
viabilizar a formulação, implementação, gestão e acompanhamento das atividades de assessoria técnica, 
social e ambiental contratadas. Ficando a cargo da COPROD/CGPT o acompanhamento deste acordo, 
juntamente com as equipes das UC atendidas e os técnicos das Coordenações Regionais do Instituto. 

No mesmo sentido, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), por meio da parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF) e Fundo 
Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), lançou a Chamada Pública FNDF/FNMC Nº 02/2013, visando à 
promoção de assessoria técnica para a comercialização de produtos florestais de UC de Uso Sustentável 
nos estados do Amazonas e Pará. 

Quanto à estruturação e fortalecimento de empreendimentos de beneficiamento e comercialização 
da produção extrativista, a partir de uma articulação da COPROD/CGPT junto à Fundação Banco do Brasil e 
BNDES, foi construído o Edital de Seleção Pública nº 2014/020 ECOFORTE – Extrativismo. Tendo este 
como objeto apoiar a estruturação de empreendimentos econômicos coletivos, visando o beneficiamento 
e/ou à comercialização de produtos oriundos do uso sustentável da sociobiodiversidade nas UC de Uso 
Sustentável. 

Ressalta-se, que o acesso das comunidades beneficiárias pelas UC de Uso Sustentável às políticas 
públicas voltadas à sua promoção socioeconômica, tais como os serviços de ATER e os programas de 
comercialização institucional (PAA, PGPM/Bio, PNAE), condiciona-se a adequação e atualização cadastral 
da Relação de Beneficiários (RB) do INCRA, como também à estruturação necessária para viabilizar a 
emissão de Declarações de Aptidão ao PRONAF – DAP junto a este grupo. 

Neste contexto, a contratação desta consultoria visa subsidiar a COPROD/CGPT quanto ao 
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monitoramento dos serviços de assistência técnica, articulação de arranjos produtivos, acesso às políticas 
públicas, como também em ações complementares necessárias ao desenvolvimento socioeconômico das 
comunidades beneficiárias nas UC de Uso Sustentável.   

7. Propósito da contratação : Contratação de consultoria especializada, pessoa física, para qualificar ações 
da Coordenação de Produção e Uso Sustentáveç/COPRO junto às RESES, FLONAs e RDS federais, na 
promoção da produção e comercialização de produtos extrativistas aliada à conservação ambiental. 

8. Descrição das atividades: 

a. Elaborar Plano de Trabalho, no máximo em até 15 dias após a assinatura do Contrato, contendo as 
atividades, cronograma e metodologia a serem adotados pela consultoria. Apesar de constituir 
atividade obrigatória, o plano de trabalho não será passível de pagamento. Este plano de trabalho 
deve ser discutido e aprovado em reunião de planejamento a se realizar com a equipe da 
COPROD/CGPT. 

b. Elaborar e implementar uma matriz de monitoramento e avaliação dos contratos de assistência 
técnica e extensão rural em execução nas unidades de conservação federais, no âmbito dos Editais 
INCRA 01/2013, Chamada Pública FNDF/FNMC N° 2 /2013 e Chamada Pública MDA/MPA n°  14 e 
15/2013. 

c. Realizar diagnóstico junto a CONAB, MDA e equipes locais do ICMBio, das iniciativas que promovam 
o acesso por parte das famílias beneficiárias de RESEX, FLONA E RDS federais aos Programas de 
Comercialização Governamentais, com foco no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, Política 
de Garantia de Preços Mínimos – PGPM/Bio e Política Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
(Mercados Institucionais).  

d. Propor e implementar uma matriz de monitoramento e avaliação dos projetos apoiados no âmbito do 
Projeto ECOFORTE Extrativista da FBB/BNDES 

e. Preparar relatórios de avaliação do andamento das atividades contratuais, analisando os trabalhos 
previstos, executados, incluindo sugestões estratégicas para implementação das ações 
mencionadas de forma a subsidiar a Coordenação de Produção e Uso Sustentável na tomada de 
decisões quanto a promoção da produção extrativista em unidades de conservação de uso 
sustentável. 

9. 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 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 e sua equipe técnica, deverá ser solicitada previamente autorização do ICMBio. 

Fontes de consulta e créditos para fotos, figuras, mapas, dentre outros deverão ser apresentados 
conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

10. Prazos:  Sempre que produtos preliminares forem submetidos à apreciação da Coordenação, o contratado 
terá um prazo de 15 dias úteis para se manifestar. Para a apresentação da versão final, se for o caso, o contratado 
atenderá às recomendações que venham a ser feitas para o aprimoramento e a melhoria dos seus produtos, 
devendo este ser entregue num prazo máximo de 15 dias após aprovação da versão preliminar feita pela 
Coordenação do Projeto. Os produtos serão entregues obedecendo ao cronograma abaixo: 
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11. Produtos Valor Prazo 

Produto 01:   

i) Proposta de matriz de monitoramento e 
avaliação dos contratos de assistência técnica e 
extensão rural em execução nas unidades de 
conservação federais, no âmbito dos Editais 
INCRA 01/2013, Chamada Pública FNDF/FNMC 
N° 2 /2013 e Chamada Pública MDA/MPA n° 14 e 
15/2013; ii) Apresentar Metodologia;  

ii) Metodologia para diagnóstico das iniciativas 
que promovam o acesso por parte das famílias 
beneficiárias de RESEX, FLONA E RDS federais 
aos Programas de Comercialização 
Governamentais; 

iii) Proposta de matriz de monitoramento e 
avaliação dos projetos apoiados no âmbito do 
Projeto ECOFORTE Extrativista da FBB/BNDES. 

30% mediante a entrega 
e aceite do Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto 01: até 45 dias 
após a apresentação e 
aceite do Plano de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto 02:  

i) Matriz de monitoramento e avaliação dos 
contratos de ATER com informações inseridas; 

ii) Matriz de monitoramento e avaliação dos 
projetos apoiados no âmbito do Projeto 
ECOFORTE Extrativista da FBB/BNDES com 
informações inseridas 

20 % mediante entrega e 
aceite do Produto 

 

 

 

 

Produto 02: até 90 dias 
após a apresentação do 
produto 01 

 

 

 

Produto 03:  

i) Diagnóstico do acesso por parte das famílias 
beneficiárias de RESEX, FLONA E RDS federais 
aos Programas de Comercialização 
Governamentais realizado 

20 % mediante entrega e 
aceite do Produto 

 

 

Produto 03: até 60 dias 
após a apresentação do 
produto 02 

 

Produto 04: 

i) Relatório final descritivo e analítico 
contemplando as atividades realizadas.                      

30% mediante entrega e 
aceite do Produto 

 

Produto 04: até 90 dias 
após a apresentação do 
produto 03 e no máximo 300 
dias após assinatura do 
contrato 

Total 100% R$  

11.1. Forma de apresentação dos produtos: 

a) Os produtos a serem gerados pela consultoria devem ser entregues com nível e linguagem 
compatível com a sua destinação. 

b) A forma de apresentação dos relatórios seguirá os padrões estabelecidos pela ABNT. 
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c) O relatório final será entregue de forma preliminar para análise e aceite do ICMBio.  

d) O consultor adequará ou corrigirá os produtos conforme necessidade, e entregará a versão final. 

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. 

11.2. Observações: 

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. 

PERFIL DO PROFISSIONAL  

12. Modalidade a ser Contratado: ( X ) Produto 

13. Período da contratação: Até 10 (dez) meses 

14. Valor do Contrato: Total Geral: R$ 

15. Nº de Vaga(s): 01 

16. Nível de Escolaridade desejado: Nível superior 

17. Formação Acadêmica: Graduação em Ciências Agrárias (Engenharia Florestal, Engenharia 
Agronômica, Engenharia Ambiental, Biologia), ou Economia. 

18. Experiência Profissional: 

• Experiência de atuação na região amazônica e no trato com populações tradicionais, seus saberes e 
interesses. 

• Experiência com atuação em Unidades de Conservação (Conhecimento do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC). 

• Experiência na execução das Políticas de crédito do INCRA, e para o acesso a Mercados 
Institucionais (PAA, PGPM-BIO e PNAE). 

• Experiência com atuação em projetos de ATER. 

• Disponibilidade para realização de viagens. (Ver item 26).  

• Desejável experiência em Geoprocessamento. 

• Desejável experiência em atividades de monitoramento, controle e avaliação de projetos. 

• É necessário domínio completo no uso de computadores e programas de Microsoft Office e Internet. 

19. Tempo de Experiência Profissional: Experiência profissional mínima de 02 anos no objeto da 
contratação. 

20. Localidade de Realização do Trabalho: Brasília/DF. 
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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 ) Dispensável 

25. Capacidade de redação clara e concisa em portug uês.  ( X ) Sim (   ) Não 

26. Insumos Previstos:  De acordo com a Portaria MMA n° 162 de 12/05/2011, os custos com 
hospedagem, alimentação e passagem serão por conta do consultor. Neste sentido sugerimos o interessado 
em prestar os serviços atentar para o item 21. 

27. Observações: 

• Os critérios de seleção seguem em anexo. 

Os candidatos interessados devem apresentar currículo, conforme modelo sugerido, e declaração com 
vistas a atender os itens 21 a 23 acima. 

 

 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO – VAGA 91  

 

A seleção se dará após a avaliação dos currículos e experiência profissional e posterior 
entrevista entre os profissionais melhor avaliados. 

 

1. Seleção quanto ao atendimento mínimo: 

• FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 1.0) 

CARACTERIZAÇÃO  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Formação acadêmica não atende ao perfil profissional solicitado 
no Edital. 

Eliminado 

Especialização em área afim ao objeto do contrato 1,0 

* Mestrado em área afim ao objeto do contrato 2,0 

*Doutorado em área fim ao objeto do contrato 3,0 

Não apresenta formação complementar e/ou domínio completo 
no uso de computadores e programas de Microsoft Office e 
Internet. 

Eliminado 

Pontuação Máxima Total 4,0 pontos 

* As pontuações para Mestrado e Doutorado não são cumulativas. 
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• EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 2.0) 

CARACTERIZAÇÃO  PONTUAÇÃO  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

Experiência profissional não atende o mínimo de 02 
anos. 

 Eliminado 

Experiência profissional atende o mínimo de 02 
anos. 

1,0 para cada 12 
meses, com máximo 

de 60 meses 
5,0 

Experiência de atuação na região amazônica e no 
trato com populações tradicionais, seus saberes e 
interesses. 

2,0 2,0 

Experiência com atuação em Unidades de 
Conservação (Conhecimento do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação – SNUC). 

2,0 2,0 

Experiência na execução das Políticas de crédito 
do INCRA, e para o acesso a Mercados 
Institucionais (PAA, PGPM-BIO e PNAE). 

2,0 2,0 

Experiência com atuação em projetos de ATER. 2,0 2,0 

Experiência em Geoprocessamento. 1,0 1,0 

Desejável experiência em atividades de 
monitoramento, controle e avaliação de projetos. 

1,0 1,0 

Pontuação Máxima Total 15 

 

• ENTREVISTA (Peso 2,0)  

• CARACTERIZAÇÃO  
• PONTUAÇÃO 

• MÁXIMA  

• Conhecimento dos instrumentos de gestão das UCs. • 5,0 

• Análise da proposição dos trabalhos, no que se refere a 
objetividade, efetividade e exequibilidade. 

• 5,0 

• Pontuação Máxima Total • 10,0 

 

A classificação dos candidatos dar-se-á de acordo com a seguinte fórmula: 
 
A = [ ( FA x 1 ) + ( EP x 2 ) + ( ET x 2 ) ] / 5 
Onde: 
FA = Formação Acadêmica (peso 1,0) 
EP = Experiência Profissional (peso 2,0) 
ET = Entrevista (peso 2,0) 
 
Será considerado selecionado o candidato que apresentar o maior valor de avaliação (A). 
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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 
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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 

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, 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 
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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 


