Conservação de Aves Marinhas
com Pesca Produtiva

No. 002/11

Santos, 26 de maio de 2011

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE CURRÍCULOS – ÁREA: PSICOLOGIA.
Chamada para apresentação de currículo para seleção de profissional (área:
psicologia) para prestação de serviços de avaliação para seleção de observadores que
deverão prestar serviço embarcado na frota pesqueira industrial - Contratação de serviço
prestado por pessoa física.
O Instituto Albatroz, no âmbito do projeto intitulado “Pesca responsável através do
aprimoramento de medidas de mitigação para redução das capturas incidentais em pescarias
e da padronização metodológica da coleta de dados a bordo”, objeto do Termo de Convênio
entre Ministério da Pesca e Aquicultura e o Instituto Albatroz No. 027/2009 está recebendo
currículos na área da psicologia, para seleção de profissional, que prestará serviços de avaliação
para seleção de observadores que deverão prestar serviço embarcado na frota pesqueira
industrial, 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, experiência e disponibilidade.
Solicitamos o envio de Curriculum Vitae para o e-mail cmarques@projetoalbatroz.org.br
até as 18 horas do dia 10 de junho de 2011, com o assunto “PSICOLOGIA ALBATROZ”. Mais
informações poderão ser obtidas com Caio, fone (13) 3324.6008.

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto
Chamada para apresentação de currículo para seleção de profissional (área: psicologia) para
prestação de serviços de avaliação para seleção de observadores que deverão prestar serviço
embarcado na frota pesqueira industrial - Contratação de serviço prestado por pessoa física. Estas
atividades estão previstas no Projeto: “Pesca responsável através do aprimoramento de medidas de
mitigação para redução das capturas incidentais em pescarias e da padronização metodológica da coleta
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de dados a bordo”, Termo de Convênio entre Ministério da Pesca e Aquicultura e o Instituto Albatroz no.
027/2009.
2. Contextualização
A proposta de se estabelecer uma parceria entre o MPA e o Instituto Albatroz surgiu com a percepção
da necessidade de se estabelecer um banco de dados único nacional a partir da padronização dos
métodos de coleta de dados a bordo tanto pelos órgãos conveniados do MPA que realizam embarques
com observadores científicos quanto dos projetos que já historicamente promovam embarques,
principalmente na frota de espinhel, para estudos específicos (e.g. Projeto Albatroz e Projeto Tamar).
Dentre as metas estabelecidas neste convênio visam, portanto, a atuação de observadores de
bordo/científico, embarcados na frota pesqueira industrial. Estas pescarias ocorrem em ambiente
marinho oceânico, onde as condições de mar e de conforto de uma forma geral são bastante adversas,
somado a isso existe ainda o isolamento prolongado referente a longa duração das viagens (de 20 a 30
dias ininterruptos). A sensibilidade do observador para lidar com as diversas situações de hierarquia a
bordo e dos costumes tradicionais dos pescadores são de extrema importância para que se garanta a
boa execução das atividades previstas. Sendo que qualquer intervenção da parte do observador, mesmo
que construtiva, deve ser muito cuidadosa, para que não gere situações delicadas ou de mau convívio
durante a vivência e o trabalho a bordo, para que não coloque em risco a qualidade dos dados e da boa
execução das atividades previstas, e até mesmo da imagem do Projeto Albatroz. Diante dos aspectos
citados, entende-se ser fundamental a participação de um profissional qualificado (psicólogo) para uma
avaliação adequada do perfil do profissional aspirante a esta posição de observador científico.
3. Atividades específicas da contratação
•
•
•
•
•
•

Elaboração do Plano de Trabalho - Perfil técnico dos Observadores Científicos,
Assessoria Psicossocial ao Programa de Cruzeiros monitorados;
Elaboração de Protocolo para o Processo Seletivo dos candidatos para a função;
Aplicação do protocolo nos candidatos para analise do perfil/ função;
Emissão de Laudos sobre a capacitação técnica dos candidatos avaliados;
Suporte e acompanhamento aos embarques e desembarques dos Observadores
Científicos durante o período de vigência do contrato;
Avaliação periódica de aptidão dos Observadores Científicos para o exercício da função.

Observação: Ressaltamos que todas as atividades deverão ser comunicadas a coordenação do Projeto
Albatroz, transferindo conteúdos e informações. Todos os dados e informações referentes às atividades
são confidenciais e pertencem ao Projeto Albatroz.
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4. Qualificação profissional desejada
A qualificação dos serviços será analisada por meio da capacidade profissional com suas
devidas referências e experiência sendo desejáveis as seguintes características:
•
•
•
•
•

Profissional técnico com habilitação em Psicologia, com experiência em processos de
seleção e recrutamento de candidatos ao desempenho da função desejada;
Experiência em processos de treinamento e avaliação de desempenho;
Habilidade para elaboração de relatórios, incluindo boa capacidade de redação;
Conhecimento da língua inglesa (desejável);
Disponibilidade para deslocamentos/viagens às outras bases do Projeto.

A seleção será realizada através da avaliação da capacidade técnica e experiência na área de atuação do
projeto e análise de currículo. Caso necessário as consultorias selecionadas serão entrevistadas por
telefone com o objetivo de avaliação mais criteriosa. Os resultados serão informados diretamente aos
participantes do processo seletivo por correspondência eletrônica.

4. Prazo
O prazo para recebimento dos currículos encerrará após 15 dias da publicação deste.
Encerramento previsto: 18 horas do dia 10 de junho de 2011.

5. Valor
Estão previstas 12 entrevistas de candidatos e o acompanhamento dos observadores selecionados.
O valor bruto da contratação é de R$ 2.880,00 sendo deste valor descontados os impostos previstos na
legislação vigente.

6. Supervisão e Acompanhamento
O acompanhamento da execução das atividades será realizado pela coordenação do Projeto Albatroz.

