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TERMO DE REFERÊNCIA nº 01/2022 - CONTRATO FUNBIO n° 153/2021 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PROJETOS – PESSOA FÍSICA 

FUNDAÇÃO NEOTRÓPICA DO BRASIL  

 

 

1. OBJETIVO   

Contratação de 1 (um) profissional de nível superior, com graduação na área de biologia, 

geografia, gestão ambiental, administração ou áreas afins, para atender como assistente de 

projeto as atividades referentes ao projeto “Recuperação de Áreas degradadas na Reserva 

Biológica Marechal Cândido Mariano Rondon e Formação de brigadas comunitárias – 

Miranda, MS”.  

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO   

O Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da 

Caatinga, Pampa e Pantanal, conhecido por GEF Terrestre, é coordenado pelo Departamento 

de Áreas Protegidas (DAP), da Secretaria de Áreas Protegidas (SAP), do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e tem duração prevista de 5 anos (2018-2023). É financiado com recursos 

do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e tem o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) como agência implementadora, além do Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (FUNBIO) como agência executora. O GEF Terrestre tem por objetivo promover 

a conservação efetiva da biodiversidade em ecossistemas terrestres, com foco nos biomas 

Caatinga, Pampa e Pantanal por meio do fortalecimento da gestão de Unidades de 

Conservação (UCs), da recuperação de áreas degradadas e da conservação de espécies 

ameaçadas. 

O Projeto “Recuperação de Áreas Degradadas na Reserva Biológica Marechal Cândido 

Mariano Rondon - Miranda, MS” foi aprovado no âmbito do projeto recuperação de áreas 

degradadas e combate a incêndios florestais em Unidades de Conservação do bioma Pantanal 

e fortalecimento da cadeia produtiva associada à recuperação nos biomas Pantanal, Caatinga 

e Pampa – Chamada de Projetos 01/2021. 

O objetivo do projeto propõe executar a restauração de cerca de 32 hectares de área 

degradada nos limites da Reserva Biológica Marechal Cândido Mariano Rondon - Miranda, 

MS e mobilizar Moradores do entorno da unidade de conservação para formar brigadas 

comunitárias, para a execução das atividades do plano de contingência para riscos de incêndio 
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no interior e entorno da reserva, assim como outras áreas particulares sendo Reservas Legais 

e RPPNs próximas. O projeto terá duração de 18 meses. 

3. ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES/PRODUTOS  

Atividades  

- Digitação, revisão e emissão de documentos, e-mails e ofícios; 

- Elaboração e preenchimento de planilhas de controle interno e orçamento; 

- Levantar as necessidades e requisitos;  

- Acompanhar o cronograma;  

- Auxiliar o coordenador do projeto nas articulações necessárias junto aos agentes públicos 

do município de Miranda e as comunidades contempladas, bem como auxiliar na busca de 

novas parcerias para realização do projeto; 

- Auxiliar na execução das atividades de campo e de escritório na sede da Fundação 

Neotrópica do Brasil; 

- Auxiliar na elaboração dos relatórios dos relatórios técnicos parciais e/ou conclusivos; 

- Assumir a responsabilidade pelo envio dos equipamentos de escritório para 

manutenção, incluindo computadores, copiadoras e carros 

- Executar outras atividades correlatas ao bom desempenho do projeto, definidas pela 

Fundação Neotrópica do Brasil, sempre que necessário. 

- Organização e controle de documentos, atualização de arquivos e cadastros. 

4. RESULTADOS E PAGAMENTO  

O profissional contratado deverá cumprir as atividades listadas, apresentando como resultado 

os produtos especificados abaixo:  

a) Produto Técnico: Relatórios Técnicos Parciais semestral, contendo todas as atividades 

desenvolvidas e resultados alcançados no projeto referentes ao período, de acordo com o 

modelo, normas e prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE e FUNDO BRASILEIRO PARA A 

BIODIVERSIDADE (FUNBIO/GEF – Terrestre), no âmbito do projeto recuperação de áreas 

degradadas e combate a incêndios florestais em Unidades de Conservação do bioma Pantanal 

e fortalecimento da cadeia produtiva associada à recuperação nos biomas Pantanal, Caatinga 

e Pampa – Chamada de Projetos 01/2021, de acordo com o cronograma físico e financeiro do 

projeto; e 

b) Produto Técnico Conclusivo: 01 (um) Relatório Final de Conclusão, contendo todas as 

atividades desenvolvidas e resultados alcançados durante a execução do projeto, de acordo 

com o modelo, normas e prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE e a FUNDO BRASILEIRO 

PARA A BIODIVERSIDADE, de acordo com o cronograma físico e financeiro do projeto e outras 
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informações pertinentes, a ser entregue no período a ser definido pelo agente financiador ou 

até, no máximo, 30 (trinta) dias após o término desse contrato. 

O pagamento da prestação de serviços será realizado em conta bancária indicada pelo/a 

CONTRATADO/A ou mediante cheque nominal, em até 05 (cinco) dias após a aprovação de 

cada produto, inadmitidas antecipações de pagamento, de qualquer natureza e negociação 

de títulos com instituições financeiras.  

 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO   

Todos os produtos deverão ser entregues em formato digital editável e em .pdf, por e-mail. 
Além dos produtos (Relatórios), cópias de fotos ilustrativas e com legenda devem ser 
entregues também em meio digital no formato TIF, PCX, BMP (com resolução mínima de 
300dpi) ou JPG (com dimensões mínimas de 1772 x 1181 pixels).  
 

6. INSUMOS NECESSÁRIOS E ELEGIBILIDADE 

O profissional CONTRATADO terá acesso às informações e documentos referentes à região em 

estudo, equipamentos (veículos, computador, impressora, drone, GPS e camêra fotográfica), 

disponibilizados pela Fundação Neotrópica do Brasil. As atividades previstas nesse TdR 

deverão ser desempenhadas na sede da Fundação Neotropica do Brasil (Rua Clóvis Cintra, 

711, Vila Donária – CEP 79.290-000, Bonito MS) ou local designado pelo Conselho Curador. 

Além disso, as atividades serão realizadas no município de Miranda, MS.  

 

7- QUALIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA 

Para realização das atividades descritas no item 3 do presente documento, necessita-se 

contratar um (01) profissional de nível superior, com graduação na área de biologia, 

geografia, gestão ambiental, administração ou áreas afins, para realizar serviços de 

“Recuperação de Áreas degradadas na Reserva Biológica Marechal Cândido Mariano Rondon 

e Formação de brigadas Comunitárias – Miranda, MS”. Para tanto, faz-se necessário à 

comprovação de, no mínimo, dois anos em atividades relacionadas à mobilização social, 

educação ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas, incluindo estágios, participação 

em projetos e atividades voltadas a conservação da natureza, preferencialmente, na área de 

atuação do projeto.  

A comprovação da capacidade técnica se dará por meio de análise de currículo atualizado, 

com a devida documentação comprobatória, tais como: certificados de estágios, contratos de 

prestação de serviços similares, relatórios de projetos com o seu nome explícito, artigos 

científicos ou de divulgação, capítulos de livros, entre outros documentos.  

O profissional a ser contratado deverá ter habilidade para: 

- Trabalho em equipe; 

- Ser organizado (a) e atencioso (a); 
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- Ter boa comunicação oral e escrita, devido às atividades exercidas. 

- Planejar e cumprir prazos; 

- Possuir habilitação categoria B; 

- Domínio do uso de software de edição de texto, planilhas eletrônicas, banco de dados, 

entre outras ferramentas.  

Deverá ter disposição para residir em Bonito-MS, bem como viajar para o município 

contemplado no projeto sempre que necessário. 

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

O responsável técnico pela análise e aprovação dos produtos entregues pelo contratado para 

execução das atividades a que se refere este Termo de Referência será o coordenador do 

projeto, que terá pleno acesso a todas as informações e atividades realizadas para a execução 

dos serviços deste termo de referência.  

9. ENVIO DO PORTFÓLIO  

O portfólio do profissional interessado deve seguir o modelo sugerido nos ANEXOS I e II deste 

TdR. Além dos seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 
b) Proposta de preço devidamente preenchida (Anexo II); 
c) Carta de apresentação; 
d) Curriculum lattes detalhado e atualizado, com foco nas experiências afins a essa contratação e 
atividades descritas;  
e) Cópia do diploma de graduação em área de biologia, geografia, gestão ambiental, administração 
ou áreas afins; 
f) Comprovação de, no mínimo, dois anos em atividades relacionadas a mobilização social, 
educação ambiental e recuperação de áreas degradadas, incluindo estágios, participação em 
projetos e atividades voltadas à conservação da natureza, preferencialmente, na área de atuação 
do projeto. 

O portfólio do profissional proponente que comprovem experiência nas atividades 

apresentadas no item 3 deste termo de referência deve ser enviado ao e-mail 

neotropica@fundacaoneotropica.org.br, até as 23:59h do dia 03 abril de 2022, com o nome 

do assunto “VAGA ASSISTENTE DE PROJETO”. 
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10. ANEXOS  

Anexo I 
Ficha de Inscrição 

 

Nome do candidato: 

CPF: Data de nascimento:          /        / 

RG: Orgão Expedidor: 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Título de eleitor:                                    Zona:            Seção: 

Endereço completo: 

Graduação:  

Celular: (     ) 

E-mail: 

 
Declaro, para os devidos fins, que estou ciente dos termos e condições do presente Termo de Referência n° 
001/2022 FUNBIO/FNB. 

 
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 

 
Data da Inscrição: ____/_____/_______  

 
Assinatura do candidato: _________________________________________  
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Anexo II 
Proposta de Preço  

 

Proponente: 

CPF: 

Endereço completo: 

Cidade: UF: CEP: 

Celular: E-mail: 

 

Item Especificação Unidade Quantidade R$ Unitário R$ Total 

1 

Um (01) profissional 
de nível superior, com 
graduação na área de 
biologia, geografia, 
gestão ambiental, 
administração ou 
áreas afins como 
assistente de projeto 
para atender 
atividades referente 
ao projeto 
”Recuperação de 
Áreas degradadas na 
Reserva Biológica 
Marechal Cândido 
Mariano Rondon e 
Formação de brigadas 
Comunitárias – 
Miranda, MS” 

Serviço 
Prestado 

1    

Valor total (por extenso): 

Estando de acordo com o ato convocatório e com a legislação nele indicada, proponho os valores acima, 
com validade de 30 dias. 

Banco: Agência: Conta corrente: 

Cidade, Estado, Data: Nome/Assinatura do proponente: 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA  
 

Data Atividade Local 

25/03/2022  Período de divulgação  Site e redes sociais da FNB  

25/03/2022 a 
03/04/2022 

Período de recebimento das 
propostas 

Via e-mail neotropica@fundacaoneotropica.org.br 

08/04/2022 Resultado preliminar Site e redes sociais da FNB 

08 e 09/04/2022 Apresentação de recursos Via e-mail neotropica@fundacaoneotropica.org.br 

11/04/2022 
Homologação do resultado 

final 
Site e redes sociais da FNB 

11/04/2022 
Convocação para assinatura 

do contrato 
Convocação via e-mail, para assinatura do contrato na 

Sede da FNB   
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