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Somente serão considerados no processo seletivo, os 
EDITAL E CÓDIGO DA VAGA  desejada estejam descritos no 
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Vedada a contratação, a qualquer título, de Servidores Ativos da Admin
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Projeto Para Conservação e Uso Sustentável Efetivos de Ecos sistemas 

BASE NO MODELO 
CONSTANTE DESTE EDITAL, PARA O ENDEREÇO 

, ATÉ O DIA   25 DE 
ASSUNTO DO EMAIL  O 

NÚMERO DO EDITAL E O CÓDIGO DO CARGO PRETENDIDO.  

CANDIDATOS O ICMBIO 
ENTRARÁ EM CONTATO PARA MARCAR ENTREVISTA E SOLICITAR 

Somente serão considerados no processo seletivo, os currículos, cuja 
desejada estejam descritos no 

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 

bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no 
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ESTE EDITAL TEM VALIDADE DE UM ANO

1 – CONSULTOR TÉCNICO – CÓDIGO BRA/07/G32 

2 – Local de Trabalho : Brasília/DF
3 – Diretoria : DISAT/ICMBio 

4 Função do profissional a ser contratado:

4. Função do profissional a ser contratado:

5. Contexto:  
Os manguezais são um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Contribuem para a biodiversidade 

de relevância mundial, asseguram a integridade ambiental da faixa costeira e s

fornecimento dos recursos e serviços ambientais que sustentam atividades econômicas. O papel 

desempenhado pelos manguezais no aumento da resiliência dos ecossistemas, comunidades e 

atividades econômicas costeiras às mudanças climáticas

importância, os manguezais no Brasil são vulneráveis a uma série de ameaças antropogênicas. Embora o 

Brasil tenha construído e implementado um arcabouço bastante abrangente objetivando assegurar a 

conservação dos manguezais por meio de uma abordagem de áreas protegidas, os sistemas estão 

permeados de deficiências institucionais e de capacidade que agem como barreiras à efetiva proteção 

desse ecossistema. Essas deficiências se traduzem na perda de habitats de mangu

na oferta de recursos dos quais muitas comunidades e setores dependem. Este Projeto enfrentará o 

problema de forma direta, adaptando as ferramentas existentes de gestão de áreas protegidas do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservaçã

manguezais, e fortalecendo a capacidade de implementação dessas ferramentas. Desse modo, 

estabelecerá padrões mínimos e abordagens melhoradas para a conservação e o uso sustentável dos 

manguezais em todo o País. Com isso, seria preparado o terreno para a consolidação operacional de um 

subgrupo de APs com manguezais com base em abordagens inovadoras de manejo testadas em campo 

tanto para a categoria de manejo de uso sustentável, como para a de proteção

assim, o amadurecimento do SNUC. O resultado inclui benefícios diretos de conservação para 568 mil ha 

de manguezais de relevância mundial, impactos positivos nos meios de vida de alguns dos segmentos 

mais pobres da sociedade brasileira e a construção de uma estrutura que permitirá a replicação das 

lições aprendidas no decorrer do processo a todos os manguezais do Brasil e outros tantos mundo 

afora.  

A meta de longo prazo do Projeto é a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas 

das funções e serviços ambientais necessários para o desenvolvimento nacional e o bem

comunidades costeiras. O objetivo do Projeto

gestão de áreas protegidas testada in situ, 

representativa dos ecossistemas manguezais no Brasil. Tal objetivo será alcançado por meio de 

Resultados: (i) a existência de um ambiente favorável para a implementação de um subsistema de APs 

com manguezais, incluindo mecanismos financeiros, regulatórios e de políticas, o que por sua vez 

resultará em um ambiente que viabilizará a implementação, sustentabilidade e replicação da estratégia 

do Projeto; (ii) a existência de modelos replicáveis para

protegidas de uso sustentável do SNUC, por meio dos quais serão tratadas as questões ambientais e de 
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CÓDIGO BRA/07/G32 – VAGA 002/2016

Brasília/DF 

4 Função do profissional a ser contratado:    Técnico Especializado 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Função do profissional a ser contratado: Técnico especializado 

Os manguezais são um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Contribuem para a biodiversidade 

de relevância mundial, asseguram a integridade ambiental da faixa costeira e s

fornecimento dos recursos e serviços ambientais que sustentam atividades econômicas. O papel 

desempenhado pelos manguezais no aumento da resiliência dos ecossistemas, comunidades e 

atividades econômicas costeiras às mudanças climáticas é cada vez mais reconhecido. Apesar de sua 

importância, os manguezais no Brasil são vulneráveis a uma série de ameaças antropogênicas. Embora o 

Brasil tenha construído e implementado um arcabouço bastante abrangente objetivando assegurar a 

manguezais por meio de uma abordagem de áreas protegidas, os sistemas estão 

permeados de deficiências institucionais e de capacidade que agem como barreiras à efetiva proteção 

desse ecossistema. Essas deficiências se traduzem na perda de habitats de mangu

na oferta de recursos dos quais muitas comunidades e setores dependem. Este Projeto enfrentará o 

problema de forma direta, adaptando as ferramentas existentes de gestão de áreas protegidas do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) às características específicas dos ecossistemas 

manguezais, e fortalecendo a capacidade de implementação dessas ferramentas. Desse modo, 

estabelecerá padrões mínimos e abordagens melhoradas para a conservação e o uso sustentável dos 

todo o País. Com isso, seria preparado o terreno para a consolidação operacional de um 

subgrupo de APs com manguezais com base em abordagens inovadoras de manejo testadas em campo 

tanto para a categoria de manejo de uso sustentável, como para a de proteção

assim, o amadurecimento do SNUC. O resultado inclui benefícios diretos de conservação para 568 mil ha 

de manguezais de relevância mundial, impactos positivos nos meios de vida de alguns dos segmentos 

ra e a construção de uma estrutura que permitirá a replicação das 

lições aprendidas no decorrer do processo a todos os manguezais do Brasil e outros tantos mundo 

do Projeto é a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas 

das funções e serviços ambientais necessários para o desenvolvimento nacional e o bem

objetivo do Projeto é contribuir para esta meta por meio de uma estratégia de 

gestão de áreas protegidas testada in situ, a ser adotada para a conservação efetiva de uma amostra 

representativa dos ecossistemas manguezais no Brasil. Tal objetivo será alcançado por meio de 

: (i) a existência de um ambiente favorável para a implementação de um subsistema de APs 

com manguezais, incluindo mecanismos financeiros, regulatórios e de políticas, o que por sua vez 

resultará em um ambiente que viabilizará a implementação, sustentabilidade e replicação da estratégia 

do Projeto; (ii) a existência de modelos replicáveis para o manejo dos recursos dos manguezais em áreas 

protegidas de uso sustentável do SNUC, por meio dos quais serão tratadas as questões ambientais e de 
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Os manguezais são um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Contribuem para a biodiversidade 

de relevância mundial, asseguram a integridade ambiental da faixa costeira e são responsáveis pelo 

fornecimento dos recursos e serviços ambientais que sustentam atividades econômicas. O papel 

desempenhado pelos manguezais no aumento da resiliência dos ecossistemas, comunidades e 

é cada vez mais reconhecido. Apesar de sua 

importância, os manguezais no Brasil são vulneráveis a uma série de ameaças antropogênicas. Embora o 

Brasil tenha construído e implementado um arcabouço bastante abrangente objetivando assegurar a 

manguezais por meio de uma abordagem de áreas protegidas, os sistemas estão 

permeados de deficiências institucionais e de capacidade que agem como barreiras à efetiva proteção 

desse ecossistema. Essas deficiências se traduzem na perda de habitats de manguezais e na diminuição 

na oferta de recursos dos quais muitas comunidades e setores dependem. Este Projeto enfrentará o 

problema de forma direta, adaptando as ferramentas existentes de gestão de áreas protegidas do 

o (SNUC) às características específicas dos ecossistemas 

manguezais, e fortalecendo a capacidade de implementação dessas ferramentas. Desse modo, 

estabelecerá padrões mínimos e abordagens melhoradas para a conservação e o uso sustentável dos 

todo o País. Com isso, seria preparado o terreno para a consolidação operacional de um 

subgrupo de APs com manguezais com base em abordagens inovadoras de manejo testadas em campo 

tanto para a categoria de manejo de uso sustentável, como para a de proteção integral, promovendo, 

assim, o amadurecimento do SNUC. O resultado inclui benefícios diretos de conservação para 568 mil ha 

de manguezais de relevância mundial, impactos positivos nos meios de vida de alguns dos segmentos 

ra e a construção de uma estrutura que permitirá a replicação das 

lições aprendidas no decorrer do processo a todos os manguezais do Brasil e outros tantos mundo 

do Projeto é a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas manguezais e 

das funções e serviços ambientais necessários para o desenvolvimento nacional e o bem-estar das 

é contribuir para esta meta por meio de uma estratégia de 

a ser adotada para a conservação efetiva de uma amostra 

representativa dos ecossistemas manguezais no Brasil. Tal objetivo será alcançado por meio de quatro 

: (i) a existência de um ambiente favorável para a implementação de um subsistema de APs 

com manguezais, incluindo mecanismos financeiros, regulatórios e de políticas, o que por sua vez 

resultará em um ambiente que viabilizará a implementação, sustentabilidade e replicação da estratégia 

o manejo dos recursos dos manguezais em áreas 

protegidas de uso sustentável do SNUC, por meio dos quais serão tratadas as questões ambientais e de 
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combate à pobreza com as comunidades a fim de melhorar a sustentabilidade dos seus meios de vida; 

(iii) uma melhor conservação dos manguezais mediante a condução do alinhamento do manejo das UCs 

com o planejamento espacial e setorial, por meio de uma abordagem baseada em paisagens, que 

permitirá enfrentar as barreiras à abordagem de APs a partir de uma perspecti

das atividades de inclusão, divulgação e manejo adaptativo relacionadas aos manguezais. Este resultado 

visará aumentar o M&A e a geração de informações para o manejo adaptativo e para o manejo dos 

recursos dos manguezais.  O Projeto está sendo executado pelo ICMBIO/DISAT e o PNUD é a agência 

implementadora do GEF. 

6 Justificativa. 
Sessenta e sete por cento das UCs que abrigam manguezais no Brasil enquadram

manejo que permitem o uso sustentável dos recursos. A capacidade efetiva de conservação da 

biodiversidade dessas áreas depende de que os níveis de extração fiquem dentro dos limites necessários 

à manutenção da funcionalidade do ecossistem

nessa categoria de manejo, as UCs com manguezais enfrentam outros tantos desafios devido à 

complexidade desses ecossistemas e à grande diversidade de usuários que dependem de seus recursos. 

A superação desses desafios passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento coletivo de práticas de 

extração sustentável com as populações que habitam as UCs e por processos de planejamento 

elaborados para mosaicos de UCs no contexto de uma abordagem ecossistêmica. Para a

aplicação de níveis sustentáveis de extração, este Resultado trabalhará com usuários locais desses 

recursos, principalmente com comunidades marginalizadas, buscando determinar como otimizar as 

categorias de uso sustentável de modo a gerar benefí

Além disso, trabalhará com os atores setoriais por meio do desenvolvimento participativo de planos de 

manejo e do fortalecimento dos conselhos das UCs. Especificamente, este Resultado desenvolverá e 

testará abordagens para estabelecer níveis sustentáveis de extração por meio do desenvolvimento de 

planos-piloto de manejo de recursos pesqueiros, inclusive de caranguejo, com os usuários dos recursos, 

da criação de mecanismos e da construção de capacidades para gara

ainda outras possibilidades de produtos dos manguezais de valor

sobre abordagens de uso sustentável para os atores envolvidos. 

Dessa forma, fornecerá um modelo replicável para orientar o man

uso sustentável que abrigam manguezais no âmbito do SNUC, e dará subsídios para aperfeiçoar o 

arcabouço regulatório do Produto 1. Além disso, ao buscar estabelecer uma abordagem de melhores 

práticas para o uso sustentável dos manguezais e de suas espécies, fornecerá informações para melhorar 

o manejo de manguezais sob a categoria de APP. Ao priorizar as comunidades cujos meios de vida se 

baseiam na extração de recursos dos manguezais, assim como os gestores de RESEX e APAs,

para a consecução das metas nacionais de desenvolvimento considerando as necessidades e meios de 

vida de comunidades marginalizadas. 

As lições aprendidas no contexto deste Resultado, no que se referem a práticas de uso sustentável para 

os recursos dos manguezais, participação comunitária, necessidades de capacitação das autoridades 

ambientais, de UCs e comunidades locais, e à adequação do arcabouço regulatório em vigor, terão um 

papel importante na elaboração do Plano Nacional para a Conservaç

Manguezais, assim como para o fortalecimento do arcabouço político e regulatório que governa as APs 

com manguezais.   

7. Propósito da contratação: 
Fortalecimento institucional na sistematização e implementação das ações vinculadas com a elaboração 

dos acordos de gestão integrados, no Salgado Paraense; com a elaboração e implementação do plano 
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combate à pobreza com as comunidades a fim de melhorar a sustentabilidade dos seus meios de vida; 

melhor conservação dos manguezais mediante a condução do alinhamento do manejo das UCs 

com o planejamento espacial e setorial, por meio de uma abordagem baseada em paisagens, que 

permitirá enfrentar as barreiras à abordagem de APs a partir de uma perspectiva setorial; e (iv) aumento 

das atividades de inclusão, divulgação e manejo adaptativo relacionadas aos manguezais. Este resultado 

visará aumentar o M&A e a geração de informações para o manejo adaptativo e para o manejo dos 

jeto está sendo executado pelo ICMBIO/DISAT e o PNUD é a agência 

Sessenta e sete por cento das UCs que abrigam manguezais no Brasil enquadram

manejo que permitem o uso sustentável dos recursos. A capacidade efetiva de conservação da 

biodiversidade dessas áreas depende de que os níveis de extração fiquem dentro dos limites necessários 

à manutenção da funcionalidade do ecossistema. Embora este seja um fator que permeia todas as UCs 

nessa categoria de manejo, as UCs com manguezais enfrentam outros tantos desafios devido à 

complexidade desses ecossistemas e à grande diversidade de usuários que dependem de seus recursos. 

desses desafios passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento coletivo de práticas de 

extração sustentável com as populações que habitam as UCs e por processos de planejamento 

elaborados para mosaicos de UCs no contexto de uma abordagem ecossistêmica. Para a

aplicação de níveis sustentáveis de extração, este Resultado trabalhará com usuários locais desses 

recursos, principalmente com comunidades marginalizadas, buscando determinar como otimizar as 

categorias de uso sustentável de modo a gerar benefícios tanto de conservação quanto de sustento. 

Além disso, trabalhará com os atores setoriais por meio do desenvolvimento participativo de planos de 

manejo e do fortalecimento dos conselhos das UCs. Especificamente, este Resultado desenvolverá e 

rdagens para estabelecer níveis sustentáveis de extração por meio do desenvolvimento de 

piloto de manejo de recursos pesqueiros, inclusive de caranguejo, com os usuários dos recursos, 

da criação de mecanismos e da construção de capacidades para garantir seu cumprimento. Explorará 

ainda outras possibilidades de produtos dos manguezais de valor-agregado e fornecerá treinamento 

sobre abordagens de uso sustentável para os atores envolvidos.  

Dessa forma, fornecerá um modelo replicável para orientar o manejo em um grande número de UCs de 

uso sustentável que abrigam manguezais no âmbito do SNUC, e dará subsídios para aperfeiçoar o 

arcabouço regulatório do Produto 1. Além disso, ao buscar estabelecer uma abordagem de melhores 

dos manguezais e de suas espécies, fornecerá informações para melhorar 

o manejo de manguezais sob a categoria de APP. Ao priorizar as comunidades cujos meios de vida se 

baseiam na extração de recursos dos manguezais, assim como os gestores de RESEX e APAs,

para a consecução das metas nacionais de desenvolvimento considerando as necessidades e meios de 

vida de comunidades marginalizadas.  

As lições aprendidas no contexto deste Resultado, no que se referem a práticas de uso sustentável para 

ursos dos manguezais, participação comunitária, necessidades de capacitação das autoridades 

ambientais, de UCs e comunidades locais, e à adequação do arcabouço regulatório em vigor, terão um 

papel importante na elaboração do Plano Nacional para a Conservação e Uso Sustentável de 

Manguezais, assim como para o fortalecimento do arcabouço político e regulatório que governa as APs 

na sistematização e implementação das ações vinculadas com a elaboração 

dos acordos de gestão integrados, no Salgado Paraense; com a elaboração e implementação do plano 
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combate à pobreza com as comunidades a fim de melhorar a sustentabilidade dos seus meios de vida; 

melhor conservação dos manguezais mediante a condução do alinhamento do manejo das UCs 

com o planejamento espacial e setorial, por meio de uma abordagem baseada em paisagens, que 

va setorial; e (iv) aumento 

das atividades de inclusão, divulgação e manejo adaptativo relacionadas aos manguezais. Este resultado 

visará aumentar o M&A e a geração de informações para o manejo adaptativo e para o manejo dos 

jeto está sendo executado pelo ICMBIO/DISAT e o PNUD é a agência 

Sessenta e sete por cento das UCs que abrigam manguezais no Brasil enquadram-se em categorias de 

manejo que permitem o uso sustentável dos recursos. A capacidade efetiva de conservação da 

biodiversidade dessas áreas depende de que os níveis de extração fiquem dentro dos limites necessários 

a. Embora este seja um fator que permeia todas as UCs 

nessa categoria de manejo, as UCs com manguezais enfrentam outros tantos desafios devido à 

complexidade desses ecossistemas e à grande diversidade de usuários que dependem de seus recursos. 

desses desafios passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento coletivo de práticas de 

extração sustentável com as populações que habitam as UCs e por processos de planejamento 

elaborados para mosaicos de UCs no contexto de uma abordagem ecossistêmica. Para assegurar a 

aplicação de níveis sustentáveis de extração, este Resultado trabalhará com usuários locais desses 

recursos, principalmente com comunidades marginalizadas, buscando determinar como otimizar as 

cios tanto de conservação quanto de sustento. 

Além disso, trabalhará com os atores setoriais por meio do desenvolvimento participativo de planos de 

manejo e do fortalecimento dos conselhos das UCs. Especificamente, este Resultado desenvolverá e 

rdagens para estabelecer níveis sustentáveis de extração por meio do desenvolvimento de 

piloto de manejo de recursos pesqueiros, inclusive de caranguejo, com os usuários dos recursos, 

ntir seu cumprimento. Explorará 

agregado e fornecerá treinamento 

ejo em um grande número de UCs de 

uso sustentável que abrigam manguezais no âmbito do SNUC, e dará subsídios para aperfeiçoar o 

arcabouço regulatório do Produto 1. Além disso, ao buscar estabelecer uma abordagem de melhores 

dos manguezais e de suas espécies, fornecerá informações para melhorar 

o manejo de manguezais sob a categoria de APP. Ao priorizar as comunidades cujos meios de vida se 

baseiam na extração de recursos dos manguezais, assim como os gestores de RESEX e APAs, contribuirá 

para a consecução das metas nacionais de desenvolvimento considerando as necessidades e meios de 

As lições aprendidas no contexto deste Resultado, no que se referem a práticas de uso sustentável para 

ursos dos manguezais, participação comunitária, necessidades de capacitação das autoridades 

ambientais, de UCs e comunidades locais, e à adequação do arcabouço regulatório em vigor, terão um 

ão e Uso Sustentável de 

Manguezais, assim como para o fortalecimento do arcabouço político e regulatório que governa as APs 

na sistematização e implementação das ações vinculadas com a elaboração 

dos acordos de gestão integrados, no Salgado Paraense; com a elaboração e implementação do plano 
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de gestão participativa do caranguejo uçá no Delta do Parnaíba e sua implementação;

ações do projeto atreladas ao uso sustentável dos recursos oriundos de

unidades de conservação. 

8. No do resultado no PRODOC/PNUD
Resultado 2: Modelos replicáveis instalados para o manejo de recursos dos manguezais nas UCs

sustentável do SNUC. 
9. Descrição das atividades:  
 

9.1 Detalhamento: 
 
Algumas das atividades a serem desenvolvidas necessárias para a elaboração dos produtos são:

a) Fortalecer as ações do projeto junto com a

implementação das ações vinculadas com o resultado 2 do projeto. 

b) Contribuir na definição de estratégias que favoreçam a integração das ações. 

c) Auxiliar na elaboração de Termos de Referência para contratação

jurídica quando for necessário. 

d) Apoiar e assessorar na elaboração do planejamento d

com a CGPT 

e) Identificar oportunidades de replicação das ações.

f) Articular, junto com diferentes instituições

8.2 Forma de apresentação:  
• Os produtos a serem gerados pela consultoria devem ser entregues

a sua destinação. 

• A forma de apresentação dos relató

• 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 

Excel, a ser entregue em duas vias impressas encadernadas e duas vias digitais em CD

9. Direitos autorais e de propriedade intelectual
• 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 encerrame

propriedade intelectual. 

• 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 inf

consultoria, deverá ser solicitada previamente autorização do ICMBio.

• 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 da 

prazo de 15 dias úteis para se manifestar. Para a apresentação da versão final, 

contratado atenderá às recomendações que venham a ser feitas p

seus produtos, devendo este ser entregue num prazo máximo de 15 dias após aprovação da versão 

preliminar feita pela Coordenação do Projeto.

abaixo: 

11. PRODUTOS 
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de gestão participativa do caranguejo uçá no Delta do Parnaíba e sua implementação;

ações do projeto atreladas ao uso sustentável dos recursos oriundos de áreas de manguezal em 

No do resultado no PRODOC/PNUD 
Resultado 2: Modelos replicáveis instalados para o manejo de recursos dos manguezais nas UCs

Algumas das atividades a serem desenvolvidas necessárias para a elaboração dos produtos são:

Fortalecer as ações do projeto junto com a CGPT/ICMBio e a Assessoria Técnica do Projeto Manguezais na 

implementação das ações vinculadas com o resultado 2 do projeto.  

na definição de estratégias que favoreçam a integração das ações.  

Auxiliar na elaboração de Termos de Referência para contratação, tanto de pessoa física quanto de pessoa 

jurídica quando for necessário.  

Apoiar e assessorar na elaboração do planejamento da continuidade das ações iniciadas pelo projeto junto 

Identificar oportunidades de replicação das ações. 

to com diferentes instituições parceiras, para a implementação das ações. 

Os produtos a serem gerados pela consultoria devem ser entreguescom nível e linguagem compatível com 

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

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. 

laborados em documento formato .doc ou .xls compatível com 

, a ser entregue em duas vias impressas encadernadas e duas vias digitais em CD

9. Direitos autorais e de propriedade intelectual 
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-

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 respeitarão as normas referentes ao uso de imagem de unidades de conservação e 

Sempre que produtos preliminares forem submetidos à apreciação da Coordenação do projeto 

prazo de 15 dias úteis para se manifestar. Para a apresentação da versão final, 

contratado atenderá às recomendações que venham a ser feitas para o aprimoramento e a melhoria dos 

devendo este ser entregue num prazo máximo de 15 dias após aprovação da versão 

Coordenação do Projeto. Os produtos serão entregues obedecendo ao cronograma 

VALOR 
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de gestão participativa do caranguejo uçá no Delta do Parnaíba e sua implementação; e com outras 

áreas de manguezal em 

Resultado 2: Modelos replicáveis instalados para o manejo de recursos dos manguezais nas UCs de usos 

Algumas das atividades a serem desenvolvidas necessárias para a elaboração dos produtos são: 

e a Assessoria Técnica do Projeto Manguezais na 

, tanto de pessoa física quanto de pessoa 

a continuidade das ações iniciadas pelo projeto junto 

, para a implementação das ações.  

com nível e linguagem compatível com 

rios seguirá os padrões estabelecidos pela ABNT. 

O relatório final será entregue de forma preliminar para análise e aceite do ICMBio. O consultor adequará 

laborados em documento formato .doc ou .xls compatível com MicrosoftWord ou 

, a ser entregue em duas vias impressas encadernadas e duas vias digitais em CD-ROM.  

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, 

-se e reconhecendo-se a 

Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, trabalhos acadêmicos, para 

ormações objeto da contratação pela 

Fotografias e filmagens respeitarão as normas referentes ao uso de imagem de unidades de conservação e 

Coordenação do projeto terá um 

prazo de 15 dias úteis para se manifestar. Para a apresentação da versão final, se for o caso, o 

ara o aprimoramento e a melhoria dos 

devendo este ser entregue num prazo máximo de 15 dias após aprovação da versão 

Os produtos serão entregues obedecendo ao cronograma 

DATA PREVISTA 
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Produto 1 –Relatório contendo uma revisão com as adaptações 

sugeridas pela CGPT da portaria sobre os acordos de gestão em 

elaboração. 

Produto 2 –.Relatório contendo uma revisão do marco 

regulatório do caranguejo uçá, incluindo as contribuições da 

CGPT em elaboração. 

Produto 3 - Relatório contendo um planejamento

a implementação do plano de gestão do caranguejo uçá no 

Delta do Parnaíba. 

Produto 4-Proposta contendo diretrizes

CGPT para comercialização tanto no mercado privado quanto no 

institucional, dos produtos do manguezal.

Produto 5: Proposta para certificação dos produtos do 

manguezal. 

Produto 6: Relatório contendo uma proposta de sistematização 

das ações do projeto vinculadas com a CGPT e uma proposta de 

continuidade das mesmas dentro da CGPT.
Total 

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. 

12. Modalidade a ser Contratado: 
13. Período da Contratação (máximo 12 meses)

14. Valor do Contrato:  

15. Nº de Vaga(s): 
16. Nível de Escolaridade Desejado: 

17. Formação(ões) Acadêmica(s) (Obrigatória):
Graduação emCiências Sociais, Ciências da Terra, Ciências ambientais, Ciências Agrárias

afins. 

18. Especializações/Cursos: Pós-graduação em áreas correlatas a este edital.

19. Experiência Profissional:  

· Experiência profissional na área 

· Conhecimento e experiência de trabalho com Populações Tradicionais e/ou Unidades de 

Conservação, preferencialmente Reservas Extrativistas;

· Conhecimento sobre atividades produtivas de produtos da sociobiodiversidade (co

certificação desejável); 

· Experiência em gestão sustentável de recursos naturais (ferramentas e instrumentos de gestão para 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais)

· Conhecimento do marco legal sobre conservação da biodiversidade

pesqueiros; 

· Conhecimento em sistematização de informações relacionadas com 
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Relatório contendo uma revisão com as adaptações 

sugeridas pela CGPT da portaria sobre os acordos de gestão em 
20% 

 

Relatório contendo uma revisão do marco 

incluindo as contribuições da 
15% 

 

Relatório contendo um planejamento da CGPT para 

a implementação do plano de gestão do caranguejo uçá no 
15% 

 

Proposta contendo diretrizes elaboradas junto com a 

para comercialização tanto no mercado privado quanto no 

institucional, dos produtos do manguezal. 

15% 

 

Produto 5: Proposta para certificação dos produtos do 15% 

 

proposta de sistematização 

das ações do projeto vinculadas com a CGPT e uma proposta de 

continuidade das mesmas dentro da CGPT. 

20% 

 

100 % 

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 

PERFIL DO PROFISSIONAL 

(6) Produto

(máximo 12 meses) 10 meses 

01 

(x) Nível Superior (X)Mestrado

ação 

17. Formação(ões) Acadêmica(s) (Obrigatória): 
Ciências Sociais, Ciências da Terra, Ciências ambientais, Ciências Agrárias

graduação em áreas correlatas a este edital. 

Experiência profissional na área socioambiental superior a cinco anos; 

Conhecimento e experiência de trabalho com Populações Tradicionais e/ou Unidades de 

Conservação, preferencialmente Reservas Extrativistas; 

atividades produtivas de produtos da sociobiodiversidade (co

Experiência em gestão sustentável de recursos naturais (ferramentas e instrumentos de gestão para 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais); 

Conhecimento do marco legal sobre conservação da biodiversidade e áreas protegidas e recursos 

onhecimento em sistematização de informações relacionadas com biodiversidade; 
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1º Mês 

3º mês 

4º mês 

6º mês 

8º mês 

10º mês 

 

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 

) Produtos 

Total Geral R$: 

Mestrado/Pósgradu (  ) Doutorado 

Ciências Sociais, Ciências da Terra, Ciências ambientais, Ciências Agrárias,  Engenharias, e/ou áreas 

Conhecimento e experiência de trabalho com Populações Tradicionais e/ou Unidades de 

atividades produtivas de produtos da sociobiodiversidade (comercialização e 

Experiência em gestão sustentável de recursos naturais (ferramentas e instrumentos de gestão para 

e áreas protegidas e recursos 

biodiversidade;  
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20. Tempo de Experiência Profissional

21. Localidade de Realização do Trabalho

22. Disponibilidade para Viagens: 

23. Conhecimentos em Informática: editor de texto, planilhas 
eletrônicas, internet 
24. Conhecimento da legislação ambiental pertinente:

25. Conhecimento em língua inglesa:

26. Capacidade de redação clara e concisa em português.

27. Insumos Previstos:  

28. Observações:  
 

A SER PREENCHIDO PELA UGP DO PROJETO

Nº do Resultado 
2 

Assinatura e Carimbo do Responsável pela 
Solicitação 

 

Data: _____/______/_______
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20. Tempo de Experiência Profissional:  

21. Localidade de Realização do Trabalho: Brasília  

(X) Sim 

editor de texto, planilhas (X) Sim 

24. Conhecimento da legislação ambiental pertinente: (X) Sim 

em língua inglesa: ( ) Sim 

de redação clara e concisa em português. (X) Sim 

A SER PREENCHIDO PELA UGP DO PROJETO 
 

Nº da Atividade Nº da Linha Orçamentária
  

Assinatura e Carimbo do Responsável pela Assinatura e Carimbo do Diretor e/ou Coordenador 
Geral do Projeto 

 

Data: _____/______/_______ Data: _____/______/______
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( )  Não 

( )  Não 

( )  Não 

(X)  Não 

( )  Não 

Nº da Linha Orçamentária 

Assinatura e Carimbo do Diretor e/ou Coordenador 
Geral do Projeto  

Data: _____/______/______ 
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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL 
 
 
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 e apresenta curso de pós
em área correlata (1 diploma de mestrado: 4,0 pontos, ou, o 
diploma) - 4,0. 
 
2.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 2.0)
 
CARACTERIZAÇÃO  PONTUAÇÃO 
 
Atividades não especificas na área do objeto de contração, conforme Edital.0
 
Atividades técnicas desenvolvidas em áreas corr
de 5) - 5,0 
Atividades de sistematização e planejamento estratégico. ( 1 ponto por trabalho desenvolvido, máximo de 5) 5,0
 
 
3.  ENTREVISTA (Peso 2,0) 
 
CARACTERIZAÇÃO  PONTUAÇÃO 
 
Timidez, dificuldade de expressão. 0 
Apresenta sua experiência de forma sucinta, ou demasiadamente detalhada, prolixo.
Apresenta sua experiência de forma clara, objetiva e com conteúdo.
Se expressa de maneira clara e objetiva, com visão sistêmica
Apresenta conhecimento sobre os trabalhos de campo, instituições locais, parcerias do projeto.
 
OBSERVAÇÃO: 
1.  Serão convidados para a entrevista aqueles profissionais que atingirem a soma de 60% do total de pontos 
distribuídos entre Formação Acadêmica e Experiência Profissional.
 
2.  O avaliador/entrevistador deverá apresentar, por escrito, justificativas para a seleção do(a) consultor(a), baseada nos 
critérios acima indicados. A nota final deverá ser obtida por meio do 
40/4=10 (Nota Máxima) por candidato(a).
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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL  

1.  FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 1.0) 

 

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 e apresenta curso de pós
em área correlata (1 diploma de mestrado: 4,0 pontos, ou, o máximo de 2 diplomas de especialização: 2,0 pontos por 

2.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 2.0) 

 

Atividades não especificas na área do objeto de contração, conforme Edital.0 

áreas correlatas ao objeto da contratação (1 ponto por ano de trabalho

Atividades de sistematização e planejamento estratégico. ( 1 ponto por trabalho desenvolvido, máximo de 5) 5,0

 

Apresenta sua experiência de forma sucinta, ou demasiadamente detalhada, prolixo. 1,0 
Apresenta sua experiência de forma clara, objetiva e com conteúdo. 1,5 
Se expressa de maneira clara e objetiva, com visão sistêmica do objeto de contratação. 2,5 
Apresenta conhecimento sobre os trabalhos de campo, instituições locais, parcerias do projeto.

1.  Serão convidados para a entrevista aqueles profissionais que atingirem a soma de 60% do total de pontos 
ibuídos entre Formação Acadêmica e Experiência Profissional. 

2.  O avaliador/entrevistador deverá apresentar, por escrito, justificativas para a seleção do(a) consultor(a), baseada nos 
critérios acima indicados. A nota final deverá ser obtida por meio do cálculo da média obtida dos itens acima. Exemplo: 
40/4=10 (Nota Máxima) por candidato(a). 
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Formação acadêmica atende ao objeto de contratação e perfil solicitado no Edital e apresenta curso de pós-graduação 
máximo de 2 diplomas de especialização: 2,0 pontos por 

ano de trabalho, máximo 

Atividades de sistematização e planejamento estratégico. ( 1 ponto por trabalho desenvolvido, máximo de 5) 5,0 

Apresenta conhecimento sobre os trabalhos de campo, instituições locais, parcerias do projeto. 3,0 

1.  Serão convidados para a entrevista aqueles profissionais que atingirem a soma de 60% do total de pontos 

2.  O avaliador/entrevistador deverá apresentar, por escrito, justificativas para a seleção do(a) consultor(a), baseada nos 
cálculo da média obtida dos itens acima. Exemplo: 


