
 
 

 
 
 

 

Nº 003/15                                                                  Santos, 24 de Junho de 2015. 

 

 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E CURRÍCULO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

PARA ATUAR COMO CONSULTOR(A) EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

  
Consultor(a) em Educação Ambiental para atuação no âmbito do Coletivo Jovem Albatroz 

 

O Instituto Albatroz, no âmbito do projeto intitulado “Projeto Albatroz”, objeto do Termo de Convênio entre a 

Petrobras e o Instituto Albatroz Nº 6000.0087007.13.2, solicita a apresentação de carta de apresentação/intenções e 

envio de currículo de Consultor(a) em Educação Ambiental para atuação no âmbito do Coletivo Jovem Albatroz, 

exercendo atividades cujos detalhamentos estão no Termo de Referência abaixo. 

O critério de avaliação, atendidas as exigências contidas no Termo de Referência será pelo critério – capacidade técnica 

e experiência.  

Solicitamos o envio da proposta contendo carta de apresentação/intenções e currículo do(a) candidato(a) até às 18 

horas do dia 1o. de Julho de 2015, através do e-mail albatroz@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA 

EDITAL – CONSULTOR(A) EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL”. Caso o(a) candidato(a) seja selecionado para entrevista, 

deverá trazer currículo impresso e carta de intenções. A entrevista será realizada na sede do Projeto Albatroz, em 

Santos/SP.   

 

 

Termo de Referência 

 

Consultor (a) em Educação Ambiental – Coletivo Jovem Albatroz 

1. Objetivo geral:  

 

Contratação de Consultor(a) em Educação Ambiental responsável pelo Coletivo Jovem Albatroz e pelo 1º Curso de 

Formação de Lideranças Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha que atuará no processo de formação de 

jovens lideranças, com potencial para tornarem-se futuros agentes de decisão. Entende-se por Coletivo Jovem Albatroz 

um grupo de jovens mobilizados para fortalecer ações de protagonismo juvenil na área de conservação da vida 

marinha, fazendo parte da Rede BIOMAR, composta pelos Projetos Albatroz, Tamar, Golfinho Rotador, Baleia Jubarte, 

Coral Vivo, além da Petrobras, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio.  

 

1.1. Objetivos específicos relacionados à formação do Coletivo Jovem Albatroz e da realização do Curso de 

Formação de Lideranças Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha 

 

1. Realização do Curso de Formação de Lideranças Jovens em Políticas Públicas de Conservação Marinha; 

2. Promoção do protagonismo juvenil e do incentivo ao desenvolvimento sustentável; 

3. Integração dos jovens com as ações do Projeto Albatroz, da Rede BIOMAR e das Redes de Educação Ambiental; 

4. Ampliação da consciência ambiental relacionada à sustentabilidade e dos recursos naturais e à conservação da 

biodiversidade marinha; 

5. Desenvolvimento de ações de educomunicação ambiental; 

6. Elaboração do Mapa Falante da Região da Baixada Santista sob a visão dos jovens; 

7. Troca de conhecimento sobre boas práticas das atividades pesqueiras nos ambientes costeiro e marinho. 



 
 

 
 
 

 

2. Atividades do(a) consultor(a): 

 

1. Planejamento das atividades do Coletivo Jovem Albatroz por meio de apresentação de plano de trabalho com 

cronograma; 

2. Organização e desenvolvimento de atividades de campo, saída de barco, trilhas e outros previstas para o Curso 

de Formação; 

3. Apoio nas oficinas temáticas desenvolvidas aos sábados ao longo do semestre; 

4. Envolvimento com as atividades cotidianas do Projeto Albatroz, promovendo a integração dos jovens com as 

diversas linhas de ação do Projeto; 

5. Participação em eventos, reuniões, viagens e acompanhamento dos jovens nos mesmos; 

6. Elaboração de relatórios parciais e relatório final para efetivação de desembolsos; 

7. Cumprimento das atividades descritas no Termo de Referência detalhado. 

 

3. Estrutura disponível 

 

O profissional envolvido deverá trabalhar na Base do Projeto Albatroz, em Santos-SP e contará com o apoio da seguinte 

infraestrutura: material de informática (computador), Internet, linha telefônica, acervo bibliográfico, câmera 

fotográfica digital, filmadora digital, apoio para impressão de material e produtos (impressoras), projetor multimídia, 

material de apoio às atividades de campo, material de escritório e veículo automotivo institucional. 

O detalhamento das atividades e produtos será definido mediante apresentação do plano de trabalho que deverá ser 

apresentado até 7 (sete) dias após a contratação. 

 

4. Qualificação profissional obrigatória  

 

a) Formação em curso de nível superior com experiência comprovada em mobilização social, protagonismo 

juvenil, coordenação de grupos de jovens, participação cidadã, coletivos educadores ou voluntariado, e outras 

atividades afins. 

b) Conhecimento em políticas públicas preferencialmente na área marinha. 

c) Disponibilidade para atividades aos finais de semana e viagens. 

d) Residente preferencialmente em Santos/SP ou outros municípios da Baixada Santista. 

e) Carteira de habilitação em dia e experiência para dirigir carros institucionais. 

f) Disponibilidade para atividades aos finais de semana e viagem para Encontro Nacional dos Coletivos Jovens da 

Rede Jovem Mar em Novembro de 2015. 

 

5. Procedimentos da seleção 

A seleção será realizada através de análise de currículo e entrevista na sede do Projeto Albatroz, em Santos/SP. 

O(A) candidato(a) selecionado será informado diretamente por correspondência eletrônica até às 18 horas do dia 2
o
 de 

julho de 2015. A contratação deverá ser imediata.  

 

6. Prazo  

As atividades presentes neste Termo de Referência estão previstas para serem realizadas até dezembro de 

2015.  

 

7. Supervisão e acompanhamento 

A coordenação e acompanhamento do trabalho do consultor serão realizados pela Coordenação de Educação 

Ambiental do Projeto Albatroz. 

 


