
                                                             
_____________________________________________________________________________

TERMO DE REFERÊNCIA 007/2019

Projeto “Consolidando a Gestão Territorial e Ambiental em Terras
Indígenas na Amazônia Brasileira”

1. Vagas 

Vaga 01 - Contrataça	o de 01 consultoria te�cnica especializada em manejo de recursos
florestais  na	o-madeireiros  (pessoa  jurí�dica)  para  auxiliar  na  elaboraça	o  e
implementaça	o  de  estrate�gias  de  manejo  e  conservaça	o  de  palheiras  (Attalea
butyracea), com o objetivo de apoiar a implementaça	o de aço	 es de Gesta	o Territorial e
Ambiental na Terra Indí�gena Vale do Javari/AM.

Vaga 02 - Contrataça	o  de  01  consultoria  te�cnica  indigenista  (pessoa  jurí�dica)  para
auxiliar  na elaboraça	o  e  implementaça	o  de estrate�gias  de  manejo e conservaça	o  de
palheiras (Attalea butyracea), com o objetivo de apoiar a implementaça	o de aço	 es de
Gesta	o Territorial e Ambiental na Terra Indí�gena Vale do Javari/AM.

2. Contextualização da Instituição 

O Centro de Trabalho Indigenista – CTI e�  uma associaça	o sem fins lucrativos, fundada
em março de 1979 por antropo� logos e indigenistas. É2  constituí�do por profissionais com
formaça	o  e  experie3ncia  qualificadas  e  comprometidos  com  o  futuro  dos  povos
indí�genas. Tem como marca de sua identidade e atuaça	o direta em terras indí�genas por
meio de projetos elaborados a partir de demandas locais, visando contribuir para que
os povos indí�genas assumam o controle efetivo de seus territo� rios, esclarecendo-lhes
sobre o papel do estado na proteça	o e garantia dos seus direitos constitucionais.

O  CTI  atua  em  terras  indí�genas  inseridas  nos  Biomas  Amazo3 nia,  Cerrado  e  Mata
Atla3ntica e com as seguintes linhas de aça	o: controle territorial e gesta	o ambiental com
monitoramento  e  regularizaça	o  fundia� ria;  apoio  a  atividades  tradicionais  e  a
alternativas  econo3 micas  sustenta�veis;  aço	 es  de  formaça	o  e  refere3ncia  cultural
(formaça	o de pesquisadores indí�genas) visando a manutença	o e o fortalecimento das
pra� ticas socioculturais, atrave�s de projetos de educaça	o escolar e culturais.  
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3. O  Projeto  “Consolidando  a  Gestão  Territorial  e  Ambiental  em  Terras
Indígenas”

O projeto “Consolidando a Gesta	o Territorial e Ambiental em Terras Indí�genas”  tem
como objetivo apoiar a gesta	o territorial e ambiental sustenta�vel em Terras Indí�genas
(TIs), contribuindo para a reduça	o do desmatamento, por meio da: (i) implementaça	o
do Plano de Gesta	o Territorial e Ambiental (PGTA) da TI Vale do Javari, localizada no
Éstado do Amazonas, e do PGTA das TIs Krikati e Governador, no Éstado do Maranha	o;
e (ii) elaboraça	o de PGTA da TI Andira� -Marau, nos Éstados do Para�  e do Amazonas, e do
PGTA da TI Nova Jacunda� , no Éstado do Para� , no a3mbito da Politica Nacional de Gesta	o
Territorial e Ambiental de Terras Indí�genas (PNGATI). O Projeto se da�  no a3mbito do
apoio financeiro do Fundo Amazo3 nia/BNDÉS. 

O  componente  de  implementaça	o  do  PGTA  da  TI  Vale  do  javari  apoiara�  aço	 es  de
formaça	o de agentes ambientais, atividades de controle e monitoramento territorial,
aço	 es de manejo de conservaça	o de recursos naturais e fortalecimento da transmissa	o
de conhecimentos tradicionais. 

4. Objetivos das consultorias

Vaga 01 - Prestar consultoria te�cnica especializada e na construça	o e implementaça	o
de  acordos  de  manejo  e  conservaça	o  de  palheiras  (Attalea  butyracea) junto  a
comunidades Kanamari no rio Itaquaí�.

Vaga  02  - Assessorar  a  consultoria  te�cnica  especializada  em  manejo  de  recursos
florestais  na	o-madeireiros  na  construça	o  de  acordos  de  manejo  e  conservaça	o  de
palheiras  (Attalea  butyracea), junto  a  comunidades  Kanamari  no  rio  Itaquaí�,
promovendo  o  dia� logo  entre  os  conhecimentos  te�cnicos  aportados  e  as  formas de
manejo e conhecimentos tradicionais associados do povo Kanamari.

5. Qualificações necessárias 

Vaga 01 – 
 Formaça	o  mí�nima a ní�vel  te�cnico na a� rea de manejo de recursos  florestais  na	o
madeireiros e/ou a� reas correlatas;
 Éxperie3ncia mí�nima de 3 anos de trabalho em manejo de recursos florestais na	o-
madeireiros junto a povos indí�genas, preferencialmente relacionados ao manejo de
palmeiras;
 Éxperie3ncia  de  trabalho  na  organizaça	o  e  fortalecimento  comunita� rio  para  a
construça	o e implementaça	o de acordos de manejo;
 Capacidade de interlocuça	o e mediaça	o de conflitos;
 Disponibilidade para realizar viagens a campo;
 Disponibilidade para contrataça	o imediata.
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Vaga 02 –

 Formaça	o em ní�vel superior em antropologia, cie3ncias ambientais e/ou correlatas;
 Éxperie3ncia  de  trabalho  em  tema� ticas  socioambientais  (especialmente  aquelas
relacionadas  aos  conhecimentos  tradicionais  associados  ao  uso  e  conservaça	o  de
recursos naturais);
 Capacidade de interlocuça	o e mediaça	o de conflitos;
 Disponibilidade para realizar viagens a campo;
 Disponibilidade para contrataça	o imediata.

6. Qualificações desejáveis

Vaga 02 – 

 Éxperie3ncia de trabalho e interlocuça	o acumulada junto aos povos indí�genas da TI
Vale do Javari e suas associaço	 es indí�genas, preferencialmente entre os Kanamari.

       7.     Funções

 Prestar consultoria te�cnica na construça	o de acordos de manejo e conservaça	o de
palheiras (Attalea butyracea) junto a comunidades Kanamari no rio Itaquaí�, TI Vale
do Javari, por meio de reunio	 es, oficinas e apoio te�cnico indigenista;
 Participar  de  reunio	 es  com  as  organizaço	 es  indí�genas  e  outros  atores  locais
relevantes, quando necessa� rio;
 Élaborar relato� rios te�cnicos das atividades desenvolvidas em campo.

8. Atividades específicas previstas:

Ambas as consultorias preveem a realizaça	o de duas viagens aC s aldeias, com duraça	o de
30 a 40 dias cada, em datas a serem estabelecidas em comum acordo:

 Atividade 1: viagem aC s  9 aldeias para o reconhecimento das formas de manejo
tradicionais, diagno� stico de suas vulnerabilidades e ameaças, e assessoria a construça	o
de acordos para o manejo e conservaça	o de palheiras;

 Atividade 2: viagem para assessoria te�cnica a implementaça	o das estrate�gias de
manejo e consolidaça	o dos acordos.

9. Remuneração e vigência

A remuneraça	o por atividade inclui os seguintes produtos e sera�  quitada apo� s entrega
dos mesmos, conforme discriminadas abaixo:

Produtos Atividade 1 Porcentagem da remuneração

1) Plano  de  Trabalho  contendo 20%
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metodologia,  cronograma  e
bibliografia preliminar.

2) Éntrega do Relato� rio  final. 30%

Produtos Atividade 2 Porcentagem da remuneração

1) Plano  de  Trabalho  contendo
metodologia,  cronograma  e
bibliografia preliminar.

20%

2) Éntrega do Relato� rio final. 30%

As  despesas  com  o  deslocamento,  estadia  e  alimentaça	o  da  consultoria  durante  o
perí�odo  de  realizaça	o  das  atividades  sera	o  custeadas  pelo  projeto.  A  presente
consultoria tera�  duraça	o de ate�  210 dias a contar da data de assinatura do contrato.

10. Procedimentos para candidatura 

 Énvio de currí�culo e carta de apresentaça	o contendo breve descriça	o da trajeto� ria
profissional e motivaço	 es de candidatura a vaga (ma�ximo de 02 pa�ginas);
 envio de carta proposta de honora� rios (modelo anexo).
 A documentaça	o deve ser enviada para o e-mail
selecaocti@trabalhoindigenista.org.br com o tí�tulo “TR 007/2019” e indicaça	o da vaga ;
  Os(as)  candidatos(as)  que  na	o  enviarem  todos  os  documentos  obrigato� rios
mencionados tera	o suas candidaturas desclassificadas.

  

11. Prazos do processo seletivo 

Énvio dos currí�culos, carta de apresentaça	o e
carta proposta

Ate�  25 de março de 2019

Divulgaça	o dos selecionados para entrevista 
(apenas as pessoas selecionadas sera	o 
contatadas, via e-mail)

26 de março de 2019

Perí�odo das entrevistas 27 de março de 20169
Divulgaça	o do resultado final do processo 
seletivo 

28 de março de 2019

As  entrevistas  sera	o  realizadas  em  Sa	o  Paulo  (SP).  No  caso  de  impossibilidade  de
comparecimento, as entrevistas podera	o ser realizadas via Skype, telefone ou meio de
comunicaça	o ana� logo, a crite�rio do contratante.
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PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Vaga 1

Ao
Centro de Trabalho Indigenista

Prezado(a)

Em resposta ao TR n° 007/2019, referente à contratação de serviço de consultoria
técnica  especializada  em  manejo  de  recursos  florestais  não-madeireiros,  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 elaboraça
o e
implementaça
o de estrate�gias de manejo e conservaça
o de palheiras (Attalea butyracea)com
o objetivo de apoiar a implementação de ações de Gestão Territorial e Ambiental na Terra
Indígena Vale do Javari/AM, 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.

_________________________________



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Vaga 2

Ao
Centro de Trabalho Indigenista

Prezado(a)

Em resposta ao TR n° 007/2019, referente à contratação de serviço de consultoria
técnica indigenista, 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  elaboração  e  implementação  de  estratégias  de  manejo  e  conservação  de
palheiras  (Attalea  butyracea),  com o  objetivo  de  apoiar  a  implementação  de  ações  de
Gestão Territorial e Ambiental na Terra Indígena Vale do Javari/AM, 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.

_________________________________


