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TERMO	DE	REFERÊNCIA	024/2020	

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

	

1. Vaga		

Contratação	 de	 serviço	 terceirizado	 especializado	 (pessoa	 jurídica)	 em	 produção	
gráfica	 para	 a	 elaboração	 de	 publicação	 sobre	 manejo	 pesqueiro	 junto	 ao	 povo	
Kanamari	 e	 Mayuruna/Matsés	 da	 TI	 Vale	 do	 Javari,	 com	 o	 objetivo	 de	 difundir	 as	
experiências	 na	 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	



2	
	

(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		
	

§ Experiência	 na	 elaboração	 de	material	 gráfico	 e	 diagramação,	 preferencialmente	
na	temática	indígena;	

§ Disponibilidade	para	a	realização	de	reuniões	online	com	a	coordenação	e	equipe	
do	projeto.	

	
	
5. Funções	

§ Interlocução	com	a	coordenação	e	equipe	do	projeto	ao	longo	de	todas	as	etapas	de	
organização,	revisão	do	material	e	desenvolvimento	do	produto	gráfico,	incluindo	
a	realização	de	online.	

§ Organização	e	revisão	do	material	para	a	sua	concepção	gráfica:	

o Elaboração	da	 identidade	visual	e	projeto	gráfico	editorial,	diagramação	e	
tratamento	de	imagens;	

o Edição	 de	 imagens,	 material	 cartográfico	 e	 outros	 elementos	 gráficos	 da	
publicação:	fotos,	mapas,	gráficos,	tabelas,	infográficos,	dentre	outros.	

§ Outros	 aspectos	 a	 serem	 trabalhados	 no	 âmbito	 desta	 consultoria	 e	 eventuais	
adequações	poderão	ser	pactuados	quando	da	elaboração	do	plano	de	trabalho.	

§ Acompanhamento	 da	 produção	 gráfica	 -	 aprovação	 das	 provas	 digitais	 em	
conjunto	com	o	CTI,	ajustes	e	acompanhamento	da	impressão.	

	

6.	 Remuneração	e	vigência	

• A	 remuneração	 por	 atividade	 inclui	 os	 seguintes	 produtos	 e	 só	 será	 efetuado	 o	
pagamento	 mediante	 a	 apresentação	 de	 Nota	 Fiscal	 válida	 pela	 empresa	
contratada.	
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Produto	 Porcentagem	da	renumeração	

	

Assinatura	do	contrato	

		

40%	

	

Aprovação	dos	arquivos	digitais		

	

60%	

	

7.	 Procedimentos	para	candidatura		

§ Envio	de	proposta	financeira.	
§ Os	 documentos	 devem	 ser	 enviados	 para	 o	 e-mail	

selecaocti@trabalhoindigenista.org.br	 o	 título	 “TR	 024/2020	 –	 Diagramação	
gráfica	Pesqueiro”.	

	
	

			

8.	 Prazos	do	processo	seletivo		

Envio	dos	Documentos		 	04	de	outubro	de	2020	
Divulgação	 dos	 selecionados	 para	 entrevista	
(apenas	 as	 pessoas	 selecionadas	 serão	
contatadas,	via	e-mail)	

	06	de	outubro	de	2020	

Período	das	entrevistas		 	07	de	outubro	de	2020	
Divulgação	 do	 resultado	 final	 do	 processo	
seletivo		 	09	de	outubro	de	2020	

	

As	 entrevistas	 serão	 realizadas	 via	 Skype,	 telefone	 ou	 meio	 de	 comunicação	 análogo,	 a	
critério	do	contratante.	

	


