Conservação de Aves Marinhas
com Pesca Produtiva

Nº 001/14

Santos, 24 de Fevereiro de 2014.

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica
Consultoria de nível superior para atuação na Base de Itaipava no Espírito Santo.

O Instituto Albatroz, no âmbito do projeto intitulado “Monitoramento da pesca do Espírito Santo para
estudos da interação das aves marinhas e desenvolvimento de atividades de educação ambiental”,
objeto do Termo de Convênio entre Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e o
Instituto Albatroz Nº 001/2013 – Processo Nº 60250011, solicita a apresentação de proposta para o
fornecimento de: Serviço de terceiros – Pessoa Jurídica: Consultoria de nível superior para Atuação na
Base de Itaipava, exercendo atividades de coordenação, 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 Curriculum Vitae
do(s) consultor(es) até as 18 horas do dia 10 de Março de 2014, através do e-mail
carolmatos@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA IEMA/IA – ATUAÇÃO NA BASE DE
ITAIPAVA” com assinatura digital e papel timbrado. A versão original deve ser enviada por correio para
Projeto Albatroz à Rua Marechal Hermes, 35 – CEP: 11025-040, Santos – SP, assinada e fará parte do
processo.
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto
Contratação de serviços de terceiro – pessoa jurídica: Consultoria de nível superior para atuação junto ao
Projeto Intitulado “Monitoramento da pesca do Espírito Santo para estudos da interação das aves marinhas
e desenvolvimento de atividades de educação ambiental”, Termo de Convênio entre o Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e o Instituto Albatroz Nº 001/2013 – Processo Nº 60250011.

2. Contextualização
A proposta de continuidade de parceria entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – IEMA e o Instituto Albatroz surgiu através dos resultados positivos obtidos e apresentados no
Convênio anterior Nº. 029/2010 – Processo Nº. 49870718, encerrado em meados de 2012.
As metas estabelecidas neste convênio visam, portanto, o fortalecimento da adequação da frota
pesqueira de Itaipava para a redução da captura incidental de albatrozes e petréis. Além das ações
locais/regionais, como as visitas e monitoramentos nos portos, a capacitação de observadores,
desenvolvimento das atividades de educação ambiental, o Projeto Albatroz também esta inserido em
diversas esferas de discussões de cunho Ambiental, acerca da Conservação e do Desenvolvimento
Sustentável no Espírito Santo.
3. Atividades específicas da contratação
Atividades a serem cumpridas pelo contratado:





Capacitar observadores de bordo do Projeto Albatroz e das entidades parceiras;
Desenvolver e aplicar os formulários para entrevista semiestruturada junto aos pescadores;
Desenvolver atividades de Educação Ambiental;
Participar das reuniões, cursos e encontros para fortalecer as parcerias já existentes e buscar
novas parcerias nos diferentes setores;
 Ministrar palestras nas universidades e eventos ambientais diversos;
 Elaborar relatórios e outros documentos técnicos.

4. Elementos Disponíveis
Os profissionais envolvidos deverão trabalhar na Base do Projeto Albatroz, no distrito de Itaipava,
localizado no município de Itapemirim e contarão 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, GPS,
material de apoio às atividades de campo, material de escritório.
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As ações previstas contarão com apoio logístico e técnico.
Necessidades de custeio de transporte, hospedagem e alimentação estão previstas e deverão ser
solicitadas e aprovadas com antecedência.

5. Qualificação profissional desejada
 Nível superior completo nas áreas de conhecimento em meio ambiente;
 Conhecimento em áreas do meio ambiente, biologia pesqueira, ornitologia marinha, políticas e
acordos internacionais de conservação marinha;
 Experiência/conhecimentos em Educação Ambiental;
 Habilidades para captação de recursos para elaboração de novos projetos
 Habilidades de comunicação oral e escrita e experiência em dar aulas e realizar palestras;
 Disponibilidade para apresentar as atividades desenvolvidas junto ao projeto em reuniões,
eventos, conselhos e demais instâncias sempre que solicitado;
 Capacidade de trabalhar em equipe e liderar;
 Disponibilidade para permanecer em Itaipava - ES e realizar viagens, caso necessário;
 Conhecimento na língua inglesa.
 Conhecimentos (intermediário/avançado) em Office (Excel, Word, PowerPoint);
 Conhecimentos em gerar e interpretar análises estatísticas básicas;

6. Procedimentos da Seleção
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 até
às 18 horas do dia 11 de Março de 2014.
7. Prazo
A duração total para a realização das atividades, presentes neste TR, está prevista até no máximo
dezembro de 2014.
8. Supervisão e Acompanhamento
A Coordenação e acompanhamento da execução do projeto serão realizados pela equipe do
Projeto Albatroz.
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