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INDICADO. 
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cooperação técnica internacional”. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 1. CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGA) – BRA/08/023 - Nº DA VAGA 136 

 2. Setor Responsável:  COPEG/CGPEQ           3. Diretoria:  DIBIO/ICMBio 

 4. Função do Profissional a ser Contratado(a): Técnico Especializado 

5. Contexto:  Em 2007, a criação do ICMBio marca o início da construção de uma instituição especializada nas 

unidades de conservação federais e em outras políticas de conservação da biodiversidade, principalmente aquelas 

voltadas às espécies ameaçadas. A pesquisa foi então reconhecida como uma das finalidades do recém-criado 

instituto, que recebeu o reforço de 11 centros de pesquisa transferidos do IBAMA (número posteriormente 

ampliado para 14).  

 

Em 2008, ano de início da implementação da política de gestão estratégica, o processo de pesquisa e 

monitoramento passou a integrar a estrutura do ICMBio. Nesse ano tem início a primeira ferramenta de fomento 

à pesquisa utilizada pelo Instituto: o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).  

 

No ano de 2010 houve o lançamento das Chamadas Internas de Projetos da DIBIO, abertas a todas as unidades 

descentralizadas do Instituto. Anteriormente havia financiamento de pesquisas realizadas pelos Centros, mas não 

inserido em ciclo de seleção, monitoramento e aprimoramento. Nesse e nos quatro anos subsequentes, as 

Chamadas serviram ao propósito de selecionar e apoiar projetos de pesquisa em temas prioritários, apresentados 

não apenas pelos Centros, mas também por unidades de conservação. Com as chamadas, esperava-se o 

fortalecimento das parcerias para a realização de pesquisas e um processo gradativo de aprimoramento nas 

abordagens de pesquisa voltada à gestão, gerando resultados de maior impacto e efetividade. O projeto BRA 

008/023 viabilizou 46 desses projetos no produto 3.2 – instrumentos inéditos e inovadores de conservação e 

manejo da biodiversidade, mas a composição com outros recursos, como os orçamentários, por exemplo, permitiu 

o apoio a um total de 289 projetos de pesquisa para o manejo, em um período de quatro anos.   

 

Ao longo do tempo, a DIBIO diversificou as ferramentas de apoio à pesquisa e estabeleceu parcerias consideradas 

estratégicas para o fortalecimento da pesquisa voltada para a conservação. Em parceria com o CNPq, por exemplo, 

foram lançadas duas chamadas conjuntas, para a seleção de projetos de pesquisa com recursos de compensação 

ambiental. Mais tarde, em 2015, ainda em parceria com o CNPq, iniciou-se o desenvolvimento de pesquisas do 

interesse do instituto, com a contratação de bolsistas sob a orientação de pesquisadores do ICMBio. Desde 2011 

a Revista Biodiversidade Brasileira publica artigos científicos de temas de interesse para o ICMBio, com o objetivo 

de fomentar a discussão e a disseminação de experiências em conservação e manejo, com foco em unidades de 

conservação e espécies ameaçadas. 

Nos últimos dois anos, foi elaborado o Plano Estratégico de Pesquisa e Gestão do Conhecimento do ICMBio com o 

objetivo de nortear a pesquisa e a gestão do conhecimento no instituto, relacionando as demandas de pesquisa 

às estratégias de conservação e priorizando conhecimentos-chave para a implementação dessas estratégias. 

Dentre os instrumentos de apoio e fomento previstos por esse planejamento, estão o Programa PIBIC e as 

Chamadas Internas de Projetos. Espera-se um aprimoramento dessas ferramentas a partir de uma análise 

retrospectiva de seus impactos e da necessidade de ajustes.  

 

O produto 3.9 do Projeto PNUD BRA 008/023 prevê a elaboração de uma avaliação retrospectiva do sistema de 

apoio a projetos mantido pela DIBIO, entre os quais se destacam os mais longevos: o PIBIC e as Chamadas Internas 

de Projetos. 

 



  

6. Justificativa: A avaliação crítica das ações de uma autarquia como o ICMBio em relação à sua efetividade 

constitui instrumento estratégico para a gestão na medida em que analisa os custos e as vantagens das 

intervenções realizadas. 

Um aspecto consensual na definição de “avaliação” é a sua característica de atribuição de valor. A decisão de 

aplicar recursos públicos em uma ação como o apoio a projetos de pesquisa em biodiversidade e UCs (através de 

editais internos de fomento) sugere o reconhecimento do valor de seus objetivos. Assim, a avaliação dessa ação 

deve verificar o cumprimento de objetivos e validar o valor social incorporado ao cumprimento dos mesmos. 

Além de cumprir as atribuições legais, as Chamadas de apoio aos projetos de pesquisa e monitoramento procuram 

gerar conhecimento efetivo para a conservação da biodiversidade, estimular o desenvolvimento de pesquisa pelos 

servidores e por estudantes de graduação, promover a cooperação entre as unidades e com outras instituições e 

a gestão da informação e divulgação do conhecimento, aproximando os gestores de UCs e os pesquisadores na 

busca por respostas a questões de manejo. 

Esta consultoria contribuirá com a avaliação de ações internas do ICMBio através do estudo retrospectivo do 

impacto das Chamadas Internas de Projetos, visando ao aprendizado institucional e ao planejamento de ações 

futuras.  

7. Propósito da contratação:  Avaliação retrospectiva das Chamadas Internas de Projetos visando a aferir o 

impacto das mesmas por meio de análises de dados, envio de questionários e levantamento bibliográfico.  

8. Descrição das atividades:  

8.1 Detalhamento: 

• Analisar e compilar dados disponíveis – nesta etapa de trabalho, o consultor acessará as planilhas e outros 
arquivos referente às chamadas internas de projetos conduzidas entre 2010 e 2014, compilando os dados para 
melhor organização das etapas posteriores. 

• Levantar bibliografia e elaborar questionários – aqui o consultor deverá proceder à uma análise teórica, 
resumindo-a e propor os questionários a serem enviados aos coordenadores de projetos conduzidos no âmbito 
das chamadas 

• Enviar questionários, analisar e compilar respostas – nesta fase, os questionários serão enviados por meio 
eletrônico e o consultor envidará esforços junto aos coordenadores para que estes respondam os formulários. 
As respostas deverão ser compiladas na forma de relatório com tabelas e gráficos 

• Organizar e moderar oficina com 20 coordenadores de projeto – De modo a subsidiar a publicação que tratará 
do impacto da pesquisa na gestão, será realizada oficina de um dia com 20 coordenadores de projetos que 
desencadearam ações posteriores, caso sejam identificados. Na oficina, serão colhidos subsídios para uma 
publicação cujo título provisório é “A influência da pesquisa na gestão: a experiência de quatro chamadas 
internas de projeto do ICMBio” 

• Elaborar relatório final – O relatório final deverá descrever os trabalhos desenvolvidos, apresentando e 
discutindo todos os dados levantados. 

• Elaborar mapeamento –  Deverá ser elaborado produto de geoprocessamento com a distribuição das pesquisas 
apoiadas (por meio das chamadas internas de projeto do ICMBio) pelo Brasil, número de pessoas e parceiros 
mobilizados e valores investidos. 

• Elaborar publicação – Deverá ser elaborada uma publicação cujo título provisório é “A influência da pesquisa 
na gestão: a experiência de quatro chamadas internas de projeto do ICMBio” 

 

8.2 Forma de apresentação:  

• Os produtos a serem gerados pela consultoria devem ser entregues com nível e linguagem compatível com a 
sua destinação, qual seja, especialmente os gestores envolvidos com a conservação da biodiversidade. 

• 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. 

• Os relatórios 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. 

• A publicação será entregue nos formatos CWD e PDF.  

• Os vetores do mapeamento serão entregues em formato shapefile. 

• A publicação deverá ser entregue revisada e diagramada. 

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 deste contrato 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, deverá ser solicitada prévia 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 Chefia da COPEG, 

esta 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 Chefia da COPEG. 

 

       Os produtos serão entregues obedecendo ao cronograma abaixo: 

11. PRODUTOS VALOR (R$) DATA PREVISTA 

Produto 1 – Diagnóstico inicial com dados organizados, 

questionário, levantamento bibliográfico e resumo, 

elaborado e aprovado. 

 10 de maio de 2018 

Produto 2 – Relatório de respostas compiladas e 

analisadas, , elaborado e aprovado 

 30 de julho de 2018 

Produto 3 – Organização e moderação de oficina, 

elaborada e aprovada 

 15 de agosto de 2018 

Produto 4 – Relatório Final, , elaborado e aprovado  15 de setembro de 2018 

Produto 5 – Pesquisas espacializadas em formato 

shapefile e devidamente qualificadas, em tabelas de 

atributos, elaboradas e aprovadas. 

 30 de setembro de 2018 

Produto 6 – Publicação, , elaborada e aprovada.  30 de outubro de 2018 

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. 

PERFIL DO PROFISSIONAL 

12. Modalidade a ser Contratada: ( X ) Produto 



  

13. Período da Contratação Abril a outubro de 2018 

14. Valor do Contrato: De acordo com a portaria nº 162 de 12/05/2011-MMA, os 

custos com hospedagem, alimentação e passagem são por conta do consultor. 

Total Geral R$: 

15. Nº de Vaga(s): 01 

16. Nível de Escolaridade 

Desejado: 

(X) Nível Superior 

(obrigatório)  

( X ) Mestrado 

(obrigatório)  

( X ) Doutorado (desejável) 

17. Formação(ões) Acadêmica(s) (Obrigatória): Graduação em Ciências Biológicas, Ecologia, Geografia, Ciências 
Ambientais, Ciências Naturais ou Engenharia Florestal e áreas afins.  

18. Especializações/Cursos: Políticas Públicas; Gestão de Projetos 

19. Experiência Profissional: A experiência desejável abrange: 

- Avaliação de políticas e/ou projetos; 

- Conservação da Biodiversidade; 

- Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

- Geoprocessamento; 

- Redação Técnica; 

- Leitura de textos na língua inglesa; 

- Organização e moderação de oficinas 

20. Tempo de Experiência Profissional: Mínimo de 5 anos 

21. Localidade de Realização do Trabalho: Brasília 

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

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

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

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

26. Capacidade de redação clara e concisa em 

português. 

( X ) Sim (    )  Não 

27. Insumos Previstos: Poderá ser fornecido mesa e computador durante o período da consultoria; será fornecido 

o local de realização da oficina, bem como toda as necessidades logísticas para a realização desse evento. 

28. Observações: 1- As viagens serão custeadas às expensas do consultor caso o mesmo não resida em Brasília-

DF, conforme determinação da Portaria nº 162 de 12/05/2011-MMA. 

 



  

ANEXO I - CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL = VAGA Nº 136 

- MODALIDADE PRODUTO – 

Profissional Consultor: Avaliação retrospectiva do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

do ICMBio (PIBIC/ICMBio) 

1- Avaliação Curricular* (acadêmica e experiência profissional): 
 

Formação Acadêmica  Experiência Profissional 

Especificação Pontuação  Especificação Pontuação 

Graduação em Ciências 
Biológicas, Ecologia, Geografia, 
Ciências Ambientais, Ciências 
Naturais ou Engenharia Florestal  

 

1   Produção intelectual relativa ao 
tema “Pesquisa para a 
Conservação” (livros ou 
capítulos de livros, guias, 
artigos, apostilas, material 
didático para cursos) 

0,25 por trabalho 
(máximo 2 pontos) 

 Orientações de alunos de 

iniciação científica, 

especialização, mestrado ou 

doutorado 

0,25 por trabalho 

(máximo 1 ponto) 

 Disciplinas ministradas em 

graduação e pós-graduação 

voltadas à conservação da 

biodiversidade 

0,25 por disciplina 

(máximo 0,5 ponto) 

Especialização, mestrado ou 

doutorado em assuntos 

relacionados a “avaliação de 

estratégias, projetos ou 

programas de conservação” 

1  Cursos ministrados voltados à 

conservação da biodiversidade 

0,10 por trabalho 

(máximo 0,5 ponto) 

Mestrado com tema relacionado 

a meio ambiente ou 

conservação da biodiversidade. 

1  Execução de estudos/trabalhos 

de consultoria relacionados à 

avaliação de estratégias, projetos 

ou programas na área de 

conservação. 

0,25 por trabalho 

(máximo 2 pontos) 

Doutorado em áreas 

relacionados ao meio ambiente 

ou à conservação da 

biodiversidade. 

1  

Pontuação máxima 4  Pontuação máxima 6 

*Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação total do currículo (acadêmica e profissional) inferior 

a 3 pontos.  

 

 

 



  

2- Avaliação por meio de Entrevista: 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Habilidade de comunicação e expressão 1 

Disponibilidade para viagens para Brasília (custeadas 

pelo CONTRATADO) 

eliminatório 

Disponibilidade mínima de 20 horas semanais eliminatório 

Demonstração de domínio sobre o tema proposto para 

a consultoria 
3 

Disposição e interesse para realizar trabalhos sobre o 

tema 
1 

Quantas consultorias o candidato está realizando? 

OBS: Será eliminado o candidato que possuir contrato 

vigente no âmbito do Programa das Nações Unidas. 

Com uma consultoria simultânea (em pelo 

menos 50% dado tempo de vigência do 

contrato) o candidato perderá 2 pontos; 

com duas ou mais consultorias será 

eliminado.  

Pontuação máxima 5 

 

3- Pontuação final: 
 A Pontuação final de cada candidato será calculada pelo somatório da nota obtida na Avaliação 

Curricular (acadêmica e experiência profissional) com a nota resultante da Avaliação por meio de 

Entrevista, conforme demonstrado abaixo: 

Nota Final = Nota do Currículo + Nota da Entrevista 

A pontuação máxima será, portanto, de 15 pontos (Nota máxima do Currículo + Nota máxima da 

Entrevista = 15 pontos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 1. CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGA) – BRA/08/023 - Nº DA VAGA 137 

 2. Setor Responsável:  COPEG/CGPEQ          3. Diretoria:  DIBIO/ICMBio 

 4. Função do Profissional a ser Contratado(a): Técnico Especializado 

5. Contexto: Em 2007, a criação do ICMBio marca o início da construção de uma instituição especializada nas 

unidades de conservação federais e em outras políticas de conservação da biodiversidade, principalmente 

aquelas voltadas às espécies ameaçadas. A pesquisa foi então reconhecida como uma das finalidades do recém-

criado instituto, que recebeu o reforço de 11 centros de pesquisa transferidos do IBAMA (número 

posteriormente ampliado para 14). Em 2008, ano de início da implementação da política de gestão estratégica, 

o processo de pesquisa e monitoramento passou a integrar a estrutura do ICMBio. Nesse ano, tem início a 

primeira ferramenta utilizada pelo Instituto de fomento à pesquisa realizada internamente: o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/ICMBio).  

Instituído pela Portaria nº 79, de 06 de outubro de 2008, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica do ICMBio teve início a partir de parceria estabelecida com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq e objetiva contribuir com o desenvolvimento de pesquisas e a formação de 

recursos humanos para a pesquisa aplicada à conservação da biodiversidade e gestão de unidades de 

conservação.  

Desde 2008 já foram realizados 269 trabalhos de Iniciação Científica, em 42 unidades (centros 

especializados ou unidades de conservação) do Instituto e em 19 unidades federativas do país. No ciclo vigente 

(2017/2018), iniciado em 01 de agosto de 2017, o Programa conta com 18 bolsas do CNPq, 15 bolsas de 

Contrapartida Institucional e 5 trabalhos sendo desenvolvidos na modalidade voluntária.  

Atualmente o PIBIC é a principal ferramenta de fomento à pesquisa realizada por servidores no Instituto. 

É ainda um importante instrumento de divulgação e implementação das linhas de pesquisa prioritárias que 

compõem o Plano Estratégico de Pesquisa e Gestão da Informação em Biodiversidade do ICMBio. Por outro lado, 

a operacionalização do programa, demanda uma grande carga de trabalho administrativo.   

            Para aprimorar este instrumento de apoio à pesquisa, faz-se necessária uma avaliação dos impactos 

positivos do PIBIC para o instituto e das eventuais necessidades de ajustes no programa. O produto 3.9 do BRA 

008/023 prevê a elaboração de uma avaliação retrospectiva do sistema de apoio a projetos mantido pela DIBIO, 

entre os quais se destacam os mais longevos: o PIBIC e as Chamadas Internas de Projetos.  

6. Justificativa:  A avaliação crítica das ações de uma autarquia como o ICMBio, em relação à sua efetividade, 

constitui instrumento estratégico para a gestão e relaciona-se à necessidade de analisar os custos e as vantagens 

das intervenções realizadas. 

Um aspecto consensual na definição de “avaliação” é a sua característica de atribuição de valor. A decisão de 

aplicar recursos públicos em uma ação como o PIBIC/ICMBio, para desenvolvimento de projetos de pesquisa em 

biodiversidade e UCs, sugere o reconhecimento do valor de seus objetivos. Assim, a avaliação dessa ação deve 

verificar o cumprimento de objetivos e validar o valor social incorporado ao cumprimento dos mesmos. 

Além de cumprir as atribuições legais, o PIBIC/ICMBio procura gerar conhecimento efetivo para a conservação 

da biodiversidade, estimular o desenvolvimento de pesquisa pelos servidores e por estudantes de graduação, 

promover a cooperação entre as unidades e com outras instituições e a gestão da informação e divulgação do 

conhecimento, aproximando os gestores de UCs e os pesquisadores na busca por respostas a questões de 

manejo. 

Esta consultoria contribuirá com a avaliação de ações internas do ICMBio através do estudo retrospectivo do 

impacto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/ICMBio), visando ao aprendizado 



  

institucional e à definição de prioridades para aplicação de recursos (humanos e financeiros) durante o 

planejamento de ações futuras.  

7. Propósito da contratação: Avaliação retrospectiva do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

do ICMBio (PIBIC/ICMBio) visando a aferir o impacto dos projetos de iniciação científica desenvolvidos desde 

2008, através de análises de dados e dos relatórios finais dos trabalhos de iniciação científica realizados, do envio 

de questionários e levantamento bibliográfico.  

8. Descrição das atividades:  

8.1 Detalhamento: 

• Analisar e compilar dados disponíveis – nesta etapa de trabalho, o consultor acessará as planilhas e os 
relatórios finais dos estudantes de iniciação científica e outros arquivos referentes ao Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica do ICMBio (PIBIC/ICMBio) nos anos de 2008 a 2018, compilando os dados 
para melhor organização das etapas posteriores. 

• Levantar bibliografia e elaborar questionários – aqui o consultor deverá proceder a uma análise teórica, 
resumindo-a e propor os questionários a serem enviados aos coordenadores de projetos conduzidos no 
âmbito das chamadas. 

• Enviar questionários, analisar e compilar respostas – Nesta fase, os questionários serão enviados por meio 
eletrônico e o consultor envidará esforços junto aos orientadores e estudantes do programa para que estes 
respondam aos formulários. As respostas deverão ser compiladas e analisadas e apresentadas na forma de 
relatório, com tabelas e gráficos 

• Organizar e moderar oficina com orientadores e membros dos Comitês do PIBIC/ICMBio – De modo a 
subsidiar publicação que tratará do impacto da pesquisa na gestão, será realizada oficina de um dia com 
orientadores e membros dos Comitês Institucional e Externo do programa. Na oficina, serão colhidos 
subsídios para uma publicação cujo título provisório é “O estímulo à pesquisa para a tomada de decisão em 
prol da conservação: o papel do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do ICMBio” 

• Elaborar relatório final – O relatório final deverá descrever os trabalhos desenvolvidos, apresentando e 
discutindo todos os dados levantados 

• Elaborar mapeamento – Deverá ser elaborado produto de geoprocessamento com a distribuição das 
pesquisas apoiadas pelo Brasil, por meio do PIBIC/ICMBio, número de pessoas e parceiros mobilizados e 
valores investidos.  

• Elaborar publicação – Deverá ser elaborada uma publicação cujo título provisório é “O estímulo à pesquisa 
para a tomada de decisão em prol da conservação: o papel do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica do ICMBio”. 

 

8.2 Forma de apresentação:  

• Os produtos a serem gerados pela consultoria devem ser entregues com nível e linguagem compatível com 
a sua destinação, qual seja, especialmente os gestores envolvidos com a conservação da biodiversidade. 

• 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. 

• Os relatórios 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. 

• A publicação será entregue nos formatos CWD e PDF  

• Os vetores do mapeamento serão entregues em formato shapefile 

• A publicação deverá ser entregue revisada e diagramada. 

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 deste contrato 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, 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 Chefia da 

COPEG/CGPEQ, esta 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 Chefia da COPEG. 

        

Os produtos serão entregues obedecendo ao cronograma abaixo:  

11. PRODUTOS VALOR (R$) DATA PREVISTA 

Produto 1 – Diagnóstico inicial com dados organizados, 

questionário, levantamento bibliográfico e resumo, elaborado e 

aprovado. 

 10 de maio de 2018 

Produto 2 – Relatório de respostas compiladas e analisadas, 

elaborado e aprovado. 

 30 de julho de 2018 

Produto 3 – Organização e moderação de oficina, elaborada e 

aprovada. 

 15 de agosto de 2018 

Produto 4 – Relatório Final, elaborado e aprovado.  15 de setembro de 2018 

Produto 5 – Pesquisas espacializadas em formato shapefile e 

devidamente qualificadas, em tabelas de atributos, elaboradas e 

aprovadas. 

 30 de setembro de 2018 

Produto 6 – Publicação, elaborada e aprovada.  30 de outubro de 2018 

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.  

PERFIL DO PROFISSIONAL 

12. Modalidade a ser Contratada: ( X ) Produto 

13. Período da Contratação (máximo 12 meses) Abril a outubro de 2018 

14. Valor do Contrato: De acordo com a portaria nº 162 de 12/05/2011-MMA, os 

custos com hospedagem, alimentação e passagem são por conta do consultor. 

Total Geral R$: 

15. Nº de Vaga(s): 01 

16. Nível de Escolaridade 

Desejado: 

(X) Nível Superior 

(obrigatório) 

( X ) Mestrado 

(obrigatório) 

( X ) Doutorado (desejável) 

17. Formação(ões) Acadêmica(s) (Obrigatória): Graduação em Ciências Biológicas, Ecologia, Geografia, Ciências 

Ambientais, Ciências Naturais ou Engenharia Florestal e áreas afins 

18. Especializações/Cursos: Políticas Públicas; Gestão de Projetos 



  

19. Experiência Profissional: A experiência desejável abrange: 

- Avaliação de políticas e/ou projetos; 

- Conservação da Biodiversidade; 

- Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

- Geoprocessamento; 

- Redação Técnica; 

- Leitura de textos na língua inglesa; 

- Organização e moderação de oficinas 

20. Tempo de Experiência Profissional: Mínimo de 8 anos 

21. Localidade de Realização do Trabalho: Brasília 

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

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

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

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

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

27. Insumos Previstos: Poderá ser fornecido mesa e computador durante o período da consultoria; será 

fornecido o local de realização da oficina, bem como toda as necessidades logísticas para a realização desse 

evento.  

28. Observações: 1- As viagens serão custeadas às expensas do consultor caso o mesmo não resida em Brasília-

DF, conforme determinação da Portaria nº 162 de 12/05/2011-MMA. 

 



  

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL – VAGA Nº 137 

- MODALIDADE PRODUTO – 

Profissional Consultor: Avaliação retrospectiva do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

do ICMBio (PIBIC/ICMBio) 

4- Avaliação Curricular* (acadêmica e experiência profissional): 
 

Formação Acadêmica  Experiência Profissional 

Especificação Pontuação  Especificação Pontuação 

Graduação em Ciências 
Biológicas, Ecologia, Geografia, 
Ciências Ambientais, Ciências 
Naturais ou Engenharia Florestal  

1   Produção intelectual relativa ao 
tema “Pesquisa para a 
Conservação” (livros ou 
capítulos de livros, guias, 
artigos, apostilas, material 
didático para cursos) 

0,25 por trabalho 
(máximo 2 pontos) 

 Orientações de alunos de 

iniciação científica, 

especialização, mestrado ou 

doutorado 

0,25 por trabalho 

(máximo 1 ponto) 

 Disciplinas ministradas em 

graduação e pós-graduação 

voltadas à conservação da 

biodiversidade 

0,25 por disciplina 

(máximo 0,5 ponto) 

Especialização, mestrado ou 

doutorado em assuntos 

relacionados a “avaliação de 

estratégias, projetos ou 

programas de conservação” 

1  Cursos ministrados voltados à 

conservação da biodiversidade 

0,10 por trabalho 

(máximo 0,5 ponto) 

Mestrado com tema relacionado 

a meio ambiente ou 

conservação da biodiversidade. 

1  Execução de estudos/trabalhos 

de consultoria relacionados à 

avaliação de estratégias, projetos 

ou programas na área de 

conservação. 

0,25 por trabalho 

(máximo 2 pontos) 

Doutorado em áreas 

relacionados ao meio ambiente 

ou à conservação da 

biodiversidade. 

1  

Pontuação máxima 4  Pontuação máxima 6 

*Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação total do currículo (acadêmica e profissional) inferior 

a 3 pontos.  

 

 

 

 



  

5- Avaliação por meio de Entrevista: 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Habilidade de comunicação e expressão 1 

Disponibilidade para viagens para Brasília (custeadas pelo 

CONTRATADO) 

eliminatório 

Disponibilidade mínima de 20 horas semanais eliminatório 

Demonstração de domínio sobre o tema proposto para a consultoria 3 

Disposição e interesse para realizar trabalhos sobre o tema 1 

Quantas consultorias o candidato está realizando? 

OBS: Será eliminado o candidato que possuir contrato vigente no 

âmbito do Programa das Nações Unidas. 

Com uma consultoria 

simultânea (em pelo menos 

50% dado tempo de vigência 

do contrato) o candidato 

perderá 2 pontos; com duas 

ou mais consultorias será 

eliminado.  

Pontuação máxima 5 

 

6- Pontuação final: 
 

 A Pontuação final de cada candidato será calculada pelo somatório da nota obtida na Avaliação 

Curricular (acadêmica e experiência profissional) com a nota resultante da Avaliação por meio de 

Entrevista, conforme demonstrado abaixo: 

Nota Final = Nota do Currículo + Nota da Entrevista 

A pontuação máxima será, portanto, de 15 pontos (Nota máxima do Currículo + Nota máxima da 

Entrevista = 15 pontos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo: Modelo de Currículo 

NÚMERO DA VAGA PRETENDIDA: Projeto PNUD BRA/08/023 – VAGA 135 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome completo: 

E-mail: 

Nº do RG: 

Órgão Expedidor: 

Data de Expedição: 

Data de nascimento:  (dd/mm/aaaa) 

*Local de nascimento: 

Sexo: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Estado civil: 

Língua Pátria:* 

Nacionalidade de origem:  

Nacionalidade atual: 

HISTÓRICO PESSOAL 

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

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

ENDEREÇOS 

Tipo Endereço Cidade Estado País CEP 

Comercial      

Residencial      

TELEFONES 



  

Tipo DDI DDD Telefone Ramal 

Comercial     

Residencial     

ESCOLARIDADE 

Escola; Cidade; País Curso Início Término Certificado Nível 

      

      

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

INCLUINDO CURSOS DE IDIOMAS 359 HORAS 

Nome do Curso, Local do Curso, Carga Horária 
Descreva correlação com o tema deste 

edital 

  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

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

Cargo: Empregador: 

Supervisor 

Cidade/Estado: 

Atividades: 

Descrever e correlacionar com o item 19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO deste edital  

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

 


