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TERMO DE REFERÊNCIA 003/2019
Projeto “Consolidando Experiências de Gestão Territorial e Ambiental em
Terras Indígenas na Amazônia Brasileira”

1.

Vaga

Contratação de 01 consultoria técnica especializada em manejo de recursos pesqueiros
(pessoa jurídica) para auxiliar na construção de acordos de pesca e proposta de manejo
de recursos pesqueiros, com o objetivo de apoiar a implementação de ações de Gestão
Territorial e Ambiental na Terra Indígena Vale do Javari.

2.

Contextualização da Instituição

O Centro de Trabalho Indigenista – CTI é uma associação sem fins lucrativos, fundada
em março de 1979 por antropólogos e indigenistas. É constituído por profissionais com
formação e experiência qualificadas e comprometidos com o futuro dos povos
indígenas. Tem como marca de sua identidade e atuação direta em terras indígenas por
meio de projetos elaborados a partir de demandas locais, visando contribuir para que
os povos indígenas assumam o controle efetivo de seus territórios, esclarecendo-lhes
sobre o papel do estado na proteção e garantia dos seus direitos constitucionais.
O CTI atua em terras indígenas inseridas nos Biomas Amazônia, Cerrado e Mata
Atlântica e com as seguintes linhas de ação: controle territorial e gestão ambiental com
monitoramento e regularização fundiária; apoio a atividades tradicionais e a
alternativas econômicas sustentáveis; ações de formação e referência cultural
(formação de pesquisadores indígenas) visando a manutenção e o fortalecimento das
práticas socioculturais, através de projetos de educação escolar e culturais.

3. O Projeto “Consolidando a Gestão Territorial e Ambiental em Terras
Indígenas”
O projeto “Consolidando a Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas” tem
como objetivo apoiar a gestão territorial e ambiental sustentável em Terras Indígenas
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(TIs), contribuindo para a redução do desmatamento, por meio da: (i) implementação
do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da TI Vale do Javari, localizada no
Estado do Amazonas, e do PGTA das TIs Krikati e Governador, no Estado do Maranhão;
e (ii) elaboração de PGTA da TI Andirá-Marau, nos Estados do Pará e do Amazonas, e do
PGTA da TI Nova Jacundá, no Estado do Pará, no âmbito da Politica Nacional de Gestão
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). O Projeto se dá no âmbito do
apoio financeiro do Fundo Amazônia/BNDES.
O componente de implementação do PGTA da TI Vale do javari apoiará ações de
formação de agentes ambientais, atividades de controle e monitoramento territorial,
ações de manejo de conservação de recursos naturais e fortalecimento da transmissão
de conhecimentos tradicionais.

4. Qualificações necessárias
§
Formação mínima em nível técnico na área de manejo de recursos pesqueiros e/ou
áreas correlatas;
§
Experiência mínima de 5 anos de trabalho em manejo de recursos pesqueiros,
especialmente na organização e fortalecimento comunitário para a construção e
implementação de acordos de manejo comunitários;
§
Experiência de trabalho na temática junto a povos indígenas na Amazônia
Brasileira;
§
Capacidade de interlocução e mediação de conflitos;
§
Disponibilidade para realizar viagens a campo;
§
Disponibilidade para contratação imediata.

5.

Funções

§

§

Prestar assessoria técnica no manejo de recursos pesqueiros para comunidades
Kanamari e Matsés no médio curso do rio Javari, TI Vale do Javari, por meio de
reuniões, oficinas, e apoio técnico especializado;
Assessorar lideranças e Agentes Ambientais Indígenas na construção e
implementação de acordos de manejo e construção de proposta de manejo de
recursos pesqueiros;
Participar de reuniões com as organizações indígenas e outros atores locais
relevantes, quando necessário;
Elaborar relatórios técnicos das atividades desenvolvidas em campo.

6.

Atividades específicas previstas:

§

§

n Atividade 1 (março de 2019): viagem às aldeias da região para o reconhecimento
dos lagos, das formas de manejo tradicional de recursos pesqueiros e o diagnóstico de
suas vulnerabilidades e ameaças;
2

n Atividade 2 (maio de 2019): viagem para assessoria técnica durante a realização
de reuniões nas aldeias para a construção de estratégias e acordos de manejo e
monitoramento de recursos pesqueiros;
n Atividade 3 (julho de 2019): viagem para assessoria técnica na implementação de
acordos e capacitação de Agentes Ambientais no monitoramento dos recursos
pesqueiros.

Todas as atividades a serem desenvolvidas pressupõe que o consultor se responsabilize
pela preparação de materiais específicos necessários para a atividades, a elaboração de
relatório das atividades e a participação em reuniões com a equipe técnica do projeto.

7.

Remuneração e vigência

A remuneração será quitada após a realização das atividades específicas previstas,
conforme discriminadas abaixo.:

Etapas

Percentagem da remuneração

Atividade 1

20 %

Atividade 2

30 %

Atividade 3

50 %

As despesas com o deslocamento, estadia e alimentação do consultor durante o período
de realização das atividades serão custeadas pelo projeto. A participação de equipe
auxiliar as atividades a serem desenvolvidas, caso necessário, terão seus custos arcados
pelo consultor. A presente consultoria terá duração de até 180 dias a contar da data de
assinatura do contrato.

8.

Procedimentos para candidatura

§ Envio de currículo e carta de apresentação contendo breve descrição da trajetória
profissional e motivações de candidatura a vaga (máximo de 02 páginas);
§ envio de carta proposta de honorários (modelo anexo ao final do TR).
§ A documentação
deve ser
enviada
para o
email
selecaocti@trabalhoindigenista.org.br com o título “TR 003/2019”;
§
Os(as) candidatos(as) que não enviarem todos os documentos obrigatórios
mencionados terão suas candidaturas desclassificadas.

9.

Prazos do processo seletivo
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Envio dos currículos, carta de apresentação e
carta proposta
Divulgação dos selecionados para entrevista
(apenas as pessoas selecionadas serão
contatadas, via e-mail)
Período das entrevistas
Divulgação do resultado final do processo
seletivo

Até 20 de fevereiro de 2019

22 de fevereiro de 2019
25 a 26 de fevereiro de 20169
27 de fevereiro de 2019

As entrevistas serão realizadas em São Paulo (SP). No caso de impossibilidade de
comparecimento, as entrevistas poderão ser realizadas via Skype, telefone ou meio de
comunicação análogo, a critério do contratante.
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PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ao
Centro de Trabalho Indigenista
Prezado(a)
Em resposta ao TR n° 003/2019, referente à contratação de serviço de consultoria
técnica especializada, no âmbito do projeto “Consolidando a Gestão Territorial e Ambiental
em Terras Indígenas na Amazônia”, em parceria com o Fundo Amazônia – BNDES, para
auxiliar na construção de acordos de pesca e proposta de manejo de recursos pesqueiros,
com o objetivo de apoiar a implementação de ações de Gestão Territorial e Ambiental na
Terra Indígena Vale do Javari, venho, através desta, manifestar meu interesse em participar
do processo seletivo em questão.
O valor a ser praticado pelo serviço em questão é de R$ ___________________
(________________________________________________________________).
O prazo de validade da presente proposta é de ______ dias.
_______________, _____ de _________________de 2019.

_________________________________

