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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Nº 005\2017 DE 10/05/2017

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

ATENÇÃO

FAVOR ENCAMINHAR O CURRICULUM, COM BASE NO MODELO CONSTANTE DESTE EDITAL, PARA O
ENDEREÇO ELETRÔNICO: bra08023.editais@icmbio.gov.br, ATÉ O DIA 19 DE MAIO DE 2017
INDICANDO NO CAMPO ASSUNTO DO EMAIL O NÚMERO DO PROJETO, O NÚMERO DO EDITAL E O
CÓDIGO DA VAGA PRETENDIDA. NÃO SERÃO ACEITOS CURRICULUNS ENVIADOS FORA DO PERÍODO
INDICADO.
OBS: APÓS A SELEÇÃO CURRICULAR DOS CANDIDATOS O ICMBIO ENTRARÁ EM CONTATO PARA
MARCAR ENTREVISTA E SOLICITAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA AVALIAÇÃO. O NOME DO(A)
CANDIDATO(A), SELECIONADO(A) SERÁ PUBLICADO NO SITE DO ICMBIO.
PROJETO PNUD BRA/08/023
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO
Somente serão considerados no processo seletivo, os currículos, cuja identificação do PROJETO, DO
EDITAL E DO CÓDIGO DA VAGA desejada estejam descritos no Campo Assunto do E-mail.
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 VAGA) – CODIGO BRA/08/023- VAGA 109
2. Setor Responsável: COPAN/CGCON 3. Diretoria: DIBIO/ICMBio
4. Função do Profissional a ser Contratado(a): Técnico Especializado
5. Contexto: O Estado Brasileiro assumiu compromisso internacional no âmbito da Convenção
sobre a Diversidade Biológica – CBD de atuar para a conservação da biodiversidade ratificando
o Plano Estratégico de Biodiversidade 2011–2020 e as Metas de Aichi. Este compromisso foi
nacionalmente recepcionado por meio da Resolução da Comissão Nacional de Biodiversidade
(CONABIO) nº 6 de 03 de setembro de 2013, que estabeleceu 20 metas para conter a perda de
biodiversidade a serem atingidas até 2020.
Entre estas metas está a meta 12: “Até 2020, o risco de extinção de espécies ameaçadas terá
sido reduzido significativamente, tendendo a zero, e sua situação de conservação em especial
daquelas sofrendo maior declínio, terá sido melhorada”.
Tendo em vista o aumento no número de espécies ameaçadas de extinção e os vetores de
pressão que afetam tais espécies e os respectivos ecossistemas onde elas se encontram, é
necessário ganhar escala na proposição e implementação de ações consistentes de
conservação. O Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção
(Pró-Espécies - Portaria MMA No 43/2014) institui os Planos de Ação Nacional (PAN) como
ferramentas de gestão que têm por objetivo a implementação da Política Nacional da
Biodiversidade voltados à conservação e recuperação de espécies ameaçadas de extinção.
Somado a esse contexto, o Projeto PNUD BRA/08/023 tem como objetivo promover a
conservação e o uso sustentável da biodiversidade por meio da pesquisa e da gestão,
proteção, uso público adequado e desenvolvimento socioambiental das comunidades
tradicionais nas Unidades de Conservação Federais, e para tanto, tem como resultado (3) a ser
alcançado: o “Estabelecimento de Mecanismos de Pesquisa e Conservação da
Biodiversidade”. O presente termo de referência contribui para o atendimento do Produto 3.4:
Planos de Ação Nacionais para a Conservação de Espécies Ameaçadas, regiões e
ecossistemas abrangendo 100% das espécies ameaçadas elaborados, especificamente para a
Atividade 3.4.2: Desenvolver novos mecanismos de disseminação dos resultados para
diferentes públicos.
Desta forma, sendo os Planos de ação instrumentos institucionais para a melhoria no estado de
conservação da biodiversidade, no que se refere às espécies da fauna ameaçadas de extinção
é essencial ampliar a atuação na elaboração de novos Planos de Ação visando contemplar as
espécies ameaçadas, bem como monitorar a implementação das ações dos planos elaborados
e desenvolver estratégias para divulgação destes, ampliando assim a rede de parceiros e
colaboradores.

6. Justificativa: Sendo os Planos de ação instrumentos institucionais para a melhoria no
estado de conservação das espécies da fauna ameaçadas de extinção é essencial ampliar a
atuação na elaboração de novos Planos de Ação visando contemplar as espécies ameaçadas
bem como no acompanhamento da implementação das ações dos planos já elaborados.
Outro ponto extremamente relevante é desenvolver estratégias para divulgação dos Planos,
ampliando assim a rede de parceiros e colaboradores, uma vez que os PANs são
implementados com recursos governamentais e advindos dos parceiros.
A divulgação sobre a situação das espécies ameaçadas objetiva ampliar a rede de parcerias
tanto no envolvimento de novos atores durante o processo de elaboração como na
implementação das ações, o que resultaria em níveis mais elevados de execução dos planos
de ação e na melhoria do estado de conservação das espécies.
Neste sentido, o ICMBio objetiva com a formulação deste termo de referência a contratação de
serviços de consultoria para consolidar e sistematizar informações, propondo a concepção
visual, bem como a criação e produção para Guias relativos às espécies da fauna ameaçadas
de extinção e aos PANs, resultado das ações voltadas à conservação e recuperação de
espécies ameaçadas de extinção.
As atividades de elaboração e divulgação de material visual sobre as espécies da fauna
ameaçadas de extinção e o resultado dos PANs, contribui diretamente para o alcance do
Produto 3.4 e com a atividade 3.4.2: “Desenvolver novos mecanismos de disseminação dos
resultados para diferentes públicos”, apoiada pelo Projeto PNUD BRA/08/023.
Tal proposta tem como objetivo divulgar as ações nas redes sociais atuando no diálogo e na
aproximação com novos atores destacando o compromisso de disponibilizar para o público,
bem como para todos os setores governamentais, informações claras e objetivas sobre as
ações e serviços da COPAN/DIBIO e CGCON/DIBIO, com isso, estimulando o controle social,
maior conhecimento da sociedade sobre as espécies ameaçadas de extinção, além de
proporcionar a adesão da população e de outros parceiros na elaboração e implementação de
ações para melhoria do estado de conservação das espécies da fauna ameaçadas de extinção.
7. Propósito da contratação: Consolidar e sistematizar informações para propor a
concepção visual, bem como a criação e produção para Guias relativos às espécies
ameaçadas de extinção e aos Planos de Ação, resultado das ações voltadas à conservação e
recuperação destas espécies.
8. Atividades e Produtos:
8.1 Detalhamento:
Ati Atividade 1: Elaborar Plano de Trabalho, no prazo máximo em até 15 dias após a assinatura
de contrato, contendo as atividades, cronograma e metodologia a serem adotadas 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 COPAN/CGCON/DIBIO.

Produto 1 – Relatório de levantamento de informações, para elaboração e criação do Guia
de Espécies aquáticas de interesse comercial ameaçadas de extinção no Brasil, elaborado
e aprovado.
Atividades:
Atividade 2: Participação de reuniões no ICMBio com a equipe supervisora;
Atividade 3: Análise e estudo dos dados levantados;
Atividade 4: Elaboração das informações;
Atividade 5: Organização e participação de reunião com a COPAN/CGCON para
apresentação dos estudos realizados;
Atividade 6: Elaboração e finalização do Guia.
Produto 2 - Relatório de levantamento de informações, para elaboração e criação do Guia
Peixes Ósseos Marinhos, elaborado e aprovado.
Atividades:
Atividade 7: Participação de reuniões no ICMBio com a equipe supervisora;
Atividade 8: Análise e estudo dos dados levantados;
Atividade 9: Elaboração das informações;
Atividade 10: Organização e participação de reunião com a COPAN/CGCON para
apresentação dos estudos realizados;
Atividade 11: Elaboração e finalização do Guia.
Produto 3 – Relatório de levantamento de informações, para elaboração e criação do Guia
de Peixes Cartilaginosos Marinhos Arraias, elaborado e aprovado.
Atividades:
Atividade 12: Participação de reuniões no Ibama e com a equipe supervisora;
Atividade 13: Análise e estudo dos dados levantados;
Atividade 14: Elaboração das informações;
Atividade 15: Organização e participação de reunião com a COPAN/CGCON para
apresentação dos estudos realizados;
Atividade 16: Elaboração e finalização do Guia.
Produto 4 - Relatório de levantamento de informações, para elaboração e criação do Guia
de Peixes Cartilaginosos Marinhos Tubarões, elaborado e aprovado.
Atividades:
Atividade 17: Participação de reuniões no ICMBio com a equipe supervisora;
Atividade 18: Análise e estudo dos dados levantados;
Atividade 19: Elaboração das informações;
Atividade 20: Organização e participação de reunião com a COPAN/CGCON para
apresentação dos estudos realizados;
Atividade 21: Elaboração e finalização do Guia.
Produto 5 – Relatório de levantamento de informações, para elaboração e criação do Guia
para Elaboração, Monitoria e Avaliação Participativas de Planos de Ação Nacional,
elaborado e aprovado.

Atividades:
Atividade 22: Participação de reuniões no ICMBio com a equipe supervisora;
Atividade 23: Análise e estudo dos dados levantados;
Atividade 24: Elaboração das informações;
Atividade 25: Organização e participação de reunião com a COPAN/CGCON para
apresentação dos estudos realizados;
Atividade 26: Elaboração e finalização do Guia.
Produto 6 – Relatório de levantamento de informações, para elaboração e criação de um
Pocket (livreto de bolso) sobre espécies mais pescadas no Brasil, elaborado e aprovado.
Atividades:
Atividade 27: Participação de reuniões no ICMBio com a equipe supervisora;
Atividade 28: Análise e estudo dos dados levantados;
Atividade 29: Elaboração das informações;
Atividade 30: Organização e participação de reunião com a COPAN/CGCON para
apresentação dos estudos realizados;
Atividade 31: Elaboração e finalização do Pocket.
Produto 7 - Relatório de levantamento de informações, para comunicação por meio de
redes sociais aliando as ferramentas disponíveis com as campanhas buscando atingir
públicos dos mais diferentes perfis, levando informação e imagem a eles com a facilidade,
elaborado e aprovado.
Atividades:
Atividade 32: Organização de reuniões no ICMBio e com órgãos parceiros para discussão e
levantamento dos dados para disponibilização;
Atividade 33: Elaboração de publicações;
Atividade 34: Disponibilização nas redes sociais;
Atividade 35: Acompanhar as respostas do público quanto às publicações.

8.2 Forma de apresentação:
1. Os produtos a serem gerados pela consultoria devem ser entregues já finalizados para
impressão e disponibilização em redes sociais.
2. Os produtos finais serão elaborados em documento final nos formatos idmlepdf a serem
entregues em duas vias digitais em CD-ROMe, para pagamento, disponibilizados no
processo correspondente SEI.

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, 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: Todos os produtos deverão ser entregues em versão preliminar, 5 (cinco) dias
antes do prazo de entrega, para serem analisados por supervisor em mídia digital, e, se for o
caso, o contratado atenderá às recomendações feitas para o aprimoramento e a melhoria dos
seus produtos.
A avaliação dos produtos terá um prazo de 15 dias, devendo ser realizada via emissão de
Nota Técnica a ser elaborada pela equipe técnica da unidade executora. Após a aprovação,
caso sejam solicitadas alterações, deverá ser entregue em versão definitiva conforme
descrito no item 8.2 deste termo de referência.
Os produtos serão entregues obedecendo ao cronograma estabelecido no item 11:
11. PRODUTOS
Produto 1 – Relatório do levantamento de informações, para
elaboração e criação do Guia de Espécies aquáticas de
interesse comercial ameaçadas de extinção no Brasil,
elaborado e aprovado.
Produto 2 – Relatório do levantamento de informações, para
elaboração e criação do Guia Peixes Ósseos Marinhos,
elaborado e aprovado.
Produto 3 – Relatório do levantamento de informações, para
elaboração e criação do Guia de Peixes Cartilaginosos
Marinhos Arraias, elaborado e aprovado.

VALOR

DATA
PREVISTA

R$ 15%
40 dias

R$ 15,5%

R$ 15%

60 dias

100 dias

Produto 4 – Relatório do levantamento de informações, para
elaboração e criação do Guia de Peixes Cartilaginosos
Marinhos Tubarões, elaborado e aprovado.

R$ 15,5%

140 dias

Produto 5 – Relatório do levantamento de informações, para
elaboração e criação do Guia para Elaboração, Monitoria e
Avaliação Participativas de Planos de Ação Nacional, elaborado
e aprovado.

R$ 15%

200 dias

Produto 6 – Relatório do levantamento de informações, para
elaboração e criação de um Pocket (livreto de bolso) sobre
espécies mais pescadas no Brasil, elaborado e aprovado.

R$ 14,5%

Produto 7 – Relatório do levantamento de informações, para
comunicação por meio de redes sociais aliando as ferramentas
disponíveis com as campanhas buscando atingir públicos dos
mais diferentes perfis, levando informação e imagem a eles com
a facilidade, elaborado e aprovado.

R$ 9.5%

240 dias

300 dias

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 Contratado:

( X ) Produto

13. Período da Contratação: 10 (dez) meses
14. Valor do Contrato: De acordo com a portaria nº 162 de 12/05/2011MMA, os custos com hospedagem, alimentação e passagem são por conta
do consultor.
15. Nº de Vaga(s):

Valor total
previsto: R$

01

16. Nível de Escolaridade
(X) Nível Superior ( )Mestrado
( )
Desejado:
Doutorado
17. Formação(ões) Acadêmica(s) Nível superior completo em comunicação, comunicação
visual ou área afim com pós-graduação
18. Especializações/Cursos: Conhecimentos de planilhas, excel, softwares Illustrator,
InDesign e Photoshop e FacebookAds.
19. Experiência Profissional: mínima de 5 anos em elaboração de publicações na área
ambiental.
20. Tempo de Experiência Profissional: 5(cinco) anos
21. Localidade de Realização do Trabalho: Brasília
22. Disponibilidade para Viagens:

(X) Sim

(

) Não

23. Conhecimentos em Informática:

(X) Sim

(

) Não

24. Conhecimento da legislação ambiental pertinente:

(X) Sim

(

) Não

26. Capacidade de redação clara e concisa em
português.

(X) Sim

(

) Não

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL – VAGA 109
- MODALIDADE PRODUTO –

A seleção se dará em duas fases, sendo a primeira eliminatória e a segunda fase
classificatória, conforme critérios abaixo:
Seleção quanto ao atendimento mínimo (eliminatório):
● Nível superior.
● Experiência profissional menos de 5(cinco) anos em atividades relacionadas ao
objeto da contratação.
● Apresentação de declaração de disponibilidade de viagem, conhecimentos de
informática (Editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentação de slides)
necessários a execução das atividades propostas.
1.

2.

Avaliação do currículo conforme temas e pontuação abaixo, sendo a
pontuação (máxima de 85 pontos).

a) FORMAÇÃO ACADÊMICA
Pontuação máxima: 15 pontos
CARACTERIZAÇÃO
Nível superior em desacordo com o item 17 do Edital

PONTUAÇÃO
Eliminado

Graduação plena (bacharelado ou licenciatura)

4

Especialização em área objeto da contratação

2

Mestrado em área objeto da contratação

4

Doutorado em área objeto da contratação

5

OBS: A contagem da pontuação de cursos de pós-graduação Stricto sensu
(Mestrado e Doutorado) não será cumulativa e será considerada a de maior valor.

b) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Pontuação máxima: 40 pontos
CARACTERIZAÇÃO
Experiência com menos de cinco anos

PONTUAÇÃO

Máximo

Eliminado

Eliminado

Experiência comprovada em trabalhos
e atividades relacionadas ao tema do
TDR

A partir de 5 anos de
experiência (10 pontos)

10

Experiência com a articulação e
planejamento
de
material
de
comunicação na área ambiental

2 pontos por experiência

8

Experiência
na
elaboração
de
documentos
com
estudos
e
informações envolvendo a área de
meio ambiente.

2 pontos por experiência.

Ter habilidade para produção de
material
gráfico
consolidem
os
conteúdos produzidos
Participação e elaboração de políticas
públicas e planos de desenvolvimento
em instituições governamentais

(máximo de 8 pontos)
8

(máximo de 8 pontos)

2 pontos por trabalho
(máximo de 8 pontos)

8

6
6 pontos

Pontuação máxima

40

c) ENTREVISTA
Pontuação máxima: 30 pontos
CARACTERIZAÇÃO

PONTUAÇÃO

Conhecimento sobre a temática do edital

10

Desenvoltura na explanação sobre os trabalhos
desenvolvidos

10

Capacidade para se comunicar com clareza e
objetividade

10

Serão submetidos à entrevista apenas três candidatos melhor classificados pela soma da pontuação de Formulação
Acadêmica e da Experiência Profissional acima, podendo ser ampliada caso houver desistência de um desses
classificados.
Será selecionado o candidato que atendeu todos os quesitos mínimos (item 1) com maior pontuação da soma da
Formulação Acadêmica, Experiência Profissional e da Entrevista (item 2).

Nos casos omissos, será decidido pela comissão de avaliação.

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 serviço do Governo?
Cite publicações significativas que você tenha escrito (não anexar):
ENDEREÇOS
TipoEndereço

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 359 HORAS),
INCLUINDO CURSOS DE IDIOMAS 359 HORAS
Nome do Curso
Local do Curso
CargaHorária
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A partir da data:

Até (data):

Cargo:

Empregador:

Tempo de Experiência:

Supervisor:
Cidade/Estado:
Atividades:
Número e tipo de empregados supervisionados:
Para cada experiência profissional em ordem cronológica, acrescentar um quadro acima.

Língua

Leitura
(Com facilidade ou
com dificuldade)

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Escrita
Conversação
(Com facilidade ou
(Com facilidade ou
com dificuldade)
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)

Nome

FAMILIARES EM ORG. INTERNACIONAIS
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

