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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REFERENTE À PUBLICAÇ ÃO DO EDITAL 
 

Nº 007/2015 DE 19/08/2015 
 
 
 

Projeto Para Conservação e Uso Sustentável Efetivos  de 
Ecossistemas Manguezais no Brasil  

PROJETO PNUD BRA/07/G32 
 
 
 

ATENÇÃO  
 
 

FAVOR ENCAMINHAR O CURRICULUM, COM BASE NO MODELO CONSTANTE DESTE EDITAL, 
POR CARTA REGISTRADA, ATÉ O DIA   25 DE AGOSTO DE 2015 PARA O ENDEREÇO ABAIXO. O 
COMPROVANTE DA PASTAGEM E O CURRICULUM-VITAE PODERÃO SER ENVIADOS AO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: manguezaisdobrasil@icmbio.gov.br 

 
OBS: 1) APÓS A SELEÇÃO CURRICULAR DOS CANDIDATOS O ICMBIO ENTRARÁ EM CONTATO  
             PARA MARCAR ENTREVISTA E SOLICITAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA AVALIAÇÃO; 
 

 
 

PROJETO PNUD BRA/07/G32 - PROJETOS ESPECIAIS  
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSI DADE - 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 

 
 
 



 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGAS) – CÓDIGO BRA/07/G32 – VAGA 07 

2 – Setor Responsável:  Coordenação-Geral do BRA/07/G32 -  DISAT/ICMBio 

3 Função do profissional a ser contratado:    Técnico Especializado  

4 – Contexto : O Projeto Manguezais do Brasil – BRA/07/G32, financiado pelo Fundo Mundial do 
Meio Ambiente - GEF, executado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
PNUD, está sendo implementado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio, e tem como objetivos contribuir para a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas 
manguezais, para a manutenção das funções ecológicas e para a oferta de serviços ambientais 
necessários para o desenvolvimento nacional e o bem-estar das comunidades costeiras.  

Este projeto tem entre as suas competências apoiar ações e empreender esforços para melhorar a 
qualidade de vida das populações tradicionais nas unidades de conservação (UC) federais com 
áreas de manguezal, de acordo com as premissas de cada categoria de UC. As ações estão 
pautadas em estratégias promissoras de produção extrativista e de uso sustentável dos recursos 
naturais, na implementação das políticas públicas universais e específicas voltadas às 
comunidades tradicionais e no subsídio à formulação dessas políticas 

5- Justificativa: A compreensão dos contextos e fatores que influenciam, de forma significativa, o 
êxito de iniciativas de inclusão produtiva, cultural e social em UC de uso sustentável com 
manguezais – em consonância com a conservação da biodiversidade – é relevante para gerar 
aprendizados e embasar ações estratégicas, do Projeto Manguezais do Brasil e do ICMBio e 
demais instâncias de gestão envolvidas, como as UC, Coordenações Regionais (CR), Conselhos 
Gestores e Macroprocessos. 

Nessa perspectiva, a Coordenação de Produção e Uso – COPROD, vinculada à CGPT, no ICMBio 
e o Projeto Manguezais do Brasil empreenderam esforços na sistematização de aprendizados, a 
partir de registro e análise de estudos de caso em unidades de conservação marinhas e costeiras 
e com manguezais ao longo do ano de 2014 e 2015, a partir da metodologia de sistematização de 
experiência preconizada por Oscar Jara. Os estudos de caso realizados envolvem unidades de 
conservação das categorias Reserva Extrativista e Área de Proteção Ambiental que possuem 
iniciativas de inclusão produtiva, social e/ou cultural, e/ou de acesso a políticas públicas, atreladas 
à conservação da biodiversidade e à efetiva melhoria da qualidade de vida das populações 
tradicionais beneficiárias, conforme evidenciado na tabela abaixo: 

 
Unidade de Conservação  Iniciat iva produtiva alvo do estudo de caso  

Resex Arraial do Cabo/RJ Ordenamento da pesca artesanal da lula 

Rsex Canavieiras/BA Moeda comunitária  

Resex Lagoa do Jequiá/AL   Meliponicultura 

Resex São João da Ponta/PA Implementação de basquetas para o transporte do 
caranguejo-uçá. 

Resex Cururupu/MA Turismo de Base Comunitária 

APA de Anhatomirim 
Arranjos Institucionais para promoção da 
conservação da biodiversidade através do uso 
sustentável de recursos pesqueiros  

APA da Baleia Franca/SC Arranjos sociais para conservação da 
sociobiodiversidade: O caso da abertura da barra da 



 

lagoa de Ibiraquera. Imbituba - APA da Baleia 
Franca - SC  

Resex Tracateua/PA Ferias de economia solidaria e agroextrativismo  

Resex Soure/PA Ecoturismo e voluntariado  

 

A análise dos estudos de caso é pautada em metodologia que contemple os olhares e percepções 
dos diferentes atores envolvidos nas iniciativas, tais como gestores do ICMBio, representantes de 
povos e comunidades tradicionais e demais atores relevantes.  

Esta ação tem como objetivo principal compreender os contextos e fatores que favorecem e 
dificultam o êxito de iniciativas de inclusão produtiva e de acesso às políticas públicas, no âmbito 
da gestão das UC, visando fortalecer as estratégias de conservação da biodiversidade. E seus 
objetivos específicos são definidos como: 

1. Identificar e compreender os fatores que favorecem ou dificultam o êxito das iniciativas 
analisadas, considerando os erros e os aprendizados relevantes para sua sustentabilidade, 
com base em cinco critérios: i)organização e controle social nas UC; ii) organização da 
produção; iii) sustentabilidade; iv) papel do ICMBio; v) conservação da biodiversidade.  

2. Extrair aprendizados que possam ser utilizados e compartilhados para subsidiar e fortalecer 
outras iniciativas produtivas, potencializando a atuação institucional na conservação da 
biodiversidade;   

Com vista em publicar os resultados da sistematização e difundir as experiências exitosas e os 
aprendizados para todo publico, o consultor será responsável pela revisão dos textos de 
sistematização das experiências (os seis já apresentados e os três em fase de elaboração), edição 
e complementação dos mesmos com base na informação disponibilizada pelo ICMBio, 
acompanhamento e supervisão da elaboração da proposta gráfica da publicação e diagramação, 
sob orientação do projeto e da equipe da COPROD/CGPT.   
6- Propósito da contratação: Revisão e elaboração de textos e supervisão de elaboração de 
proposta gráfica para publicação da sistematização de inclusão produtiva / econômica, social e 
cultural nas Unidades de Conservação em área de manguezal. 

7– Descrição das atividades:  
 
1. Reuniões com as equipes da COPROD/CGPT e do Projeto Manguezais do Brasil, bem como 

com os consultores e outros atores envolvidos no processo, e elaboração do Plano de 
Trabalho; 

2. Revisão das informações organizadas e classificadas, banco de imagens, gráficos, tabelas e 
outros materiais, que serão disponibilizadas pelo Projeto Manguezais do Brasil; 

3. Revisão e edição de textos, com vistas em comunicar as experiências para publico em geral.  
4. Assessoramento no dimensionamento e na definição das caraterísticas técnicas da publicação 

esperada.  
5. Assessoramento na elaboração de Termos de Referência para contratação dos serviços de 

diagramação.  
6. Assessoramento e acompanhamento nas gestões com Comitê Editorial do Ministério do Meio 

Ambiente MA-CEMA.     
7. Acompanhamento e supervisão da pessoa física ou jurídica contratada pelos serviços de 

diagramação, até validação da proposta gráfica por parte do projeto.  
 
 
 
 



 

8.1 Forma de apresentação :  

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

1. A forma de apresentação dos relatórios seguirá os padrões estabelecidos pela ABNT. 
2. O relatório final será entregue de forma preliminar para análise e aceite do ICMBio. 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, e em .pdf, a ser entregue em duas vias impressas encadernadas 
e duas vias digitais em CD-ROM., sendo uma versão para pagamento e a outra para a área 
técnica. 

 
8.2 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). 

 
9. PRODUTOS Porcentagem (%)  DATA PREVISTA  

Produto 1: Proposta da estrutura da publicação, 
índice, sumário.  

10,00% 

 
20 dias após a 

assinatura do contrato 

Produto 2: Revisão/elaboração dos textos relativos 
às primeiras seis experiências mencionadas no 
Ponto 5 (Justificativa), incluindo relação das 
imagens, gráficos e tabelas. 1 

20,00% 

  
30 dias após a 

assinatura do contrato 

Produto 3: Revisão/elaboração dos textos relativos 
às últimas três experiências mencionadas no Ponto 
5 (Justificativa), incluindo relação das imagens, 
gráficos e tabelas.  

20,00% 

  
45 dias após a 

assinatura do contrato 

Produto 4: Proposta da publicação (textos em 
formato .Word, seleção de imagens, tabelas e 
gráficos). Proposta de TDR para contratação de 
serviços de diagramação.  

20,00% 

  
75 dias após a 

assinatura do contrato 

Produto 5: Relatório final, apresentando todo o 
processo, as gestões realizadas, e anexando a 
proposta gráfica da publicação, elaborada em 
coordenação  pessoa física ou jurídica contratada 
pelos serviços de diagramação 

30,00% 

 
100 dias após a 

assinatura do contrato 

                                                           
1 As experiências a serem objeto de revisão/edição para publicação será comunicada pelo ICMbio e Projeto 

Manguezais do Brasil, podendo ser inferior a seis.  



 

OBS: Independente do local de origem da consultoria, para a execução das atividades o(a) 
profissional deverá se deslocar a Brasília, quando pertinente, conforme programação estabelecida 
preliminarmente. 
Estão inclusos no custo do contrato e correrão por conta do (a) contratado (a) todos os encargos 
sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.  
Os pagamentos serão feitos após apresentação dos produtos dentro do prazo previsto e mediante 
aprovações atestadas pela direção do projeto. 

 
PERFIL DO PROFISSIONAL  

10. Modalidade a ser Contratado:  ( X ) Produto 
11. Período da Contratação  Até 31/12/2015 
12. Valor do Contrato por vaga : Estão inclusos no custo do 
contrato e ocorrerão por conta do(a) contratado(a) todos os 
encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.  

Total: R$  
 

13. Nº de Vaga(s): 1   
14. Nível de Escolaridade Desejado:  (X) Nível Superior  

15.Formação(ões) Acadêmica(s) : Formação em comunicação, ciências humanas, e/ou ciências 
ambientais. 
16. Experiência Profissional : Experiência com processos e publicações de sistematização de 
experiências e aprendizados. Experiência com gestão de UC com interface com iniciativas de 
inclusão produtiva. Desejável experiência em publicações com o ICMBIo e/ou MMA e suas 
autarquias 
17. Localidade de  Realização do Trabalho : Brasília/DF 

18. Disponibilidade para Viagens:  (  x  ) Sim (   )  Não 

19. Conhecimentos em Informática:  (  x ) Sim (   )  Não 

20. Conhecimento da legislação ambiental 
pertinente:  

(  x ) Sim (   )  Não 

21. Conhecimento em língua inglesa:  (    ) Sim ( x )  Não 

22. Capacidade de redação clara e concisa 
em português.  

(  x ) Sim (    )  Não 

23. Insumos Previstos: Pela natureza da contratação, pode ser necessário a realização de 
viagens que serão concedidas, excepcionalmente, sendo justificada a cada caso, conforme prevê 
parágrafo único, Art. 2º da Portaria 162 de 12/05/2011 do Ministério de Meio Ambiente. 
24. Observações : Disponibilidade para permanecer em campo até trinta dias (30) dias, sendo 
entre sete (07) a dez (10) dias para cada uma das áreas de estudo previstas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO – VAGA 07 
 

1. ANÁLISE DE CURRICULO (MÁXIMO 70 PONTOS)  
 

Critério Pontos  

Formação Acadêmica  
Pontuação Máxima: 
20 (vinte) pontos 
 
 
 
 

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

Formação acadêmica atende ao perfil profissional solicitado 
no Edital e ainda possui pós-graduação em áreas afins ao 
objeto da contratação:  
-  Mestrado e/ou doutorado: 6,0 pontos 
- Especialização em área compatível: 3,0 por especialização 
   (máximo 6,0 pontos); e 
-  Cursos em área compatível: 1,0 por curso 
    (máximo 8,0 pontos) 

Experiência Profissional  
Pontuação máxima: 
50 (cinquenta) pontos 

Experiência com supervisão e/ou 
coordenação de publicações de 
sistematização de experiências, 
aprendizados, boas praticas.  
 

5,0 por 
trabalho ou a 

cada 12 
meses de 

experiência* 
(máximo 20 

pontos) 

Experiência em  supervisão e/ou 
coordenação de elaboração de propostas 
gráficas.  

3,0 por 
trabalho ou a 

cada 12 
meses de 

experiência* 
(máximo 15 

pontos) 

Experiência em gestões com MMA e seus 
órgãos.  

3,0 por 
trabalho ou a 

cada 12 
meses de 

experiência*  
(máximo 15 

pontos) 
 
 
2. ANÁLISE DE ENTREVISTA (30 PONTOS) 
 

Critério  Pontuação máxima  

Entrevista  
Pontuação máxima: 30 (trinta) 
pontos 

Habilidade de expor e relatar experiências 
prévias em temas similares ao objeto de 
contratação. 

15,0 

Apresenta visão sistêmica do objeto de 
contratação. 15,0 

Disponibilidade imediata de assumir a 
consultoria. Eliminatório 

 

OBSERVAÇÃO: O(a) avaliador(a)/entrevistador(a) deve apresentar, por escrito, justificativas 
para a seleção do(a) consultor(a), baseada nos critérios acima indicados. O valor total será 
obtido pela soma dos itens acima.  
 



 

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  

   



 

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 pro fissional em ordem cronológica, acrescentar um quad ro 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 du as especialidades, de preferência as que estejam 

diretamente relacionadas com o objeto de contrataçã o 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  
 
 

 


