	
  

No. 003/17

Santos, 11 de Outubro de 2017.

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
PARA CONTRATAÇÃO DE TRAINEE (RJ)

O Instituto Albatroz, no âmbito do Projeto intitulado “ALBATROZ”, objeto do Contrato de
Patrocínio

5850.0104470.17.2

celebrado

entre

PETROLEO

BRASILEIRO

S.A.

e

INSTITUTO ALBATROZ solicita a apresentação de carta proposta/currículos para
contratação de profissional da área de biologia, oceanografia, engenharia de
pesqueira ou áreas afins.
Os currículos serão criteriosamente selecionados com base na capacidade técnica e
experiência dos candidatos.

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

1.1 Objetivo Geral
Trabalhar em conjunto com os pescadores e outros atores para estabelecer uma rede de
cooperação com o objetivo de obter dados sobre a captura de aves oceânicas pela frota
que aporta em Cabo Frio-RJ, bem como auxiliar pescadores para adotar as medidas
mitigadoras para diminuir a captura incidental de aves oceânicas.

	
  

	
  

1.2. Atividades
Realizar visitas periódicas aos pontos de descarga pesqueira e empresas de pesca de
Cabo Frio/RJ, estabelecendo uma rede efetiva de cooperação com os pescadores a fim de:
• Capacitar pescadores para a adoção de medidas mitigadoras com vistas à redução da
captura incidental de albatrozes e petréis;
• Implementar efetivamente um sistema de distribuição e recolhimento de mapas de bordo;
• Coordenar a realização de embarques com observadores de bordo na frota de espinhel
pelágico de superfície para avaliar o uso das medidas de mitigação da captura incidental de
aves marinhas;
• Implementar atividades de educação ambiental a bordo e em terra;
• Dar apoio às atividades do Projeto Albatroz em Cabo Frio/RJ.
• Integrar e analisar dados, bem como elaborar e apresentar relatórios de atividades a
Coordenação Técnica e Geral do Projeto Albatroz.

2. DAS REGRAS DA CONTRATAÇÃO
2.1. A carta-proposta (anexo I) deverá ser envia até às 18 horas do dia 18 de Outubro de
2017, através do e-mail carolmatos@projetoalbatroz.org.br com o assunto “PROPOSTA

PARA CONTRATAÇÃO DE TRAINEE (RJ)”.
2.2. A versão original com assinatura, deverá ser enviada pelo correio para o Projeto
Albatroz – A/C Carolina Matos e será considerada parte integrante do processo.

	
  

	
  

Endereço: Rua Marechal Hermes, nº 35, Bairro Boqueirão, CEP 11025-040, Santos – SP.
2.3. O cumprimento do objeto da presente licitação se dará de forma contínua, em
conformidade com as solicitações do Instituto Albatroz.
2.3.1. O início da contratação será a partir da data da assinatura do contrato regido pelo
regime CLT.
2.4. O valor ofertado para o cumprimento do objeto da presente licitação deverá ser
apresentado durante entrevista dos candidatos selecionados.
2.4.1. O valor ofertado para o cumprimento do objeto da presente licitação sofrerá
reajustes anuais (dissidio salarial) durante a execução do contrato.
2.4.2. O pagamento será realizado no 1º dia útil de cada mês;
2.5. A contratação terá o prazo de duração de 33 (trinta e três) meses, com início em
01/11/2017 e término em 31/07/2020.
2.6. Não serão aceitas as propostas que não atenderem as condições gerais deste
convite, bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinente a matéria.

3. DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
3.1. Este convite está aberto a todas as licitantes que demonstrem satisfatoriamente para
o Instituto Albatroz sua capacidade para executar o Contrato de forma eficiente.
3.2. O candidato deverá necessariamente residir na região de Cabo Frio/RJ.

	
  

	
  

3.3. Os documentos relativos à documentação e às propostas/currículos deverão ser
entregues sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em envelopes devidamente
fechados e identificados apropriadamente, nos termos dos itens 2.2.
3.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação
de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

	
  

	
  

ANEXO I
MODELO DE CARTA - PROPOSTA
Ao Instituto Albatroz
Convite n° 003/17 - Patrocínio N° 5850.0104470.17.2
Modalidade de licitação: Carta Convite
Tipo de licitação: Seleção de currículos
Objeto da licitação: Contratação de Trainee (RJ)
Em atenção à Carta-Convite acima citada, apresento a minha carta proposta e
currículo, nos seguintes termos:
Espaço reservado para apresentação do candidato e envio das qualificações
profissionais.

Local e data

	
  

Assinatura

