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Objetivo da contratação 

O presente Termo de Referência tem por objetivo contratar um Gestor de Projetos no âmbito do projeto 

“Desenvolvimento de sistemas de prevenção de incêndios florestais e monitoramento da cobertura 

vegetal no cerrado brasileiro”. O projeto foi proposto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC) para ser executado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

(FUNDEP), a partir do aporte técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), tendo sido 

avaliado pelo BIRD e materializado no Acordo de Cooperação Técnica assinado em 12 de abril de 2016 

e publicado no Diário Oficial da União nº 102, do dia 31 de maio de 2016, Seção 3, página 6. 

Antecedentes e contexto 

O Projeto em tela é um dos muitos projetos que se encontram ambientados no Programa de Investimento 

Florestal – FIP que, por sua vez, é parte integrante dos Fundos de Investimentos em Clima (CIF, na sigla 

em inglês). O objetivo principal do FIP é apoiar os esforços dos países em desenvolvimento para reduzir 

as emissões resultantes do desflorestamento e degradação florestal através de investimentos públicos e 

privados. O FIP visa contribuir para o aumento da capacidade adaptativa do setor florestal frente às 

mudanças climáticas e também para a proteção e conservação da biodiversidade, dos direitos dos povos 

originários e das populações tradicionais e para a redução da pobreza. Informações adicionais sobre o 

Programa podem ser encontradas no sítio https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5. 

O Plano de Investimento do Brasil no âmbito do FIP buscará a promoção do uso sustentável das terras e 

a melhoria da gestão florestal com foco no Bioma Cerrado, contribuindo para a redução da pressão sobre 

as florestas remanescentes, diminuição das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e aumento do 

sequestro de CO2. No Plano de Investimento do Brasil no âmbito do FIP, o Cerrado foi o bioma 

escolhido por ser estratégico tanto para o meio ambiente, por sua grande extensão e significativo estoque 

de carbono, potencial hídrico e expressiva biodiversidade, como para a economia e segurança alimentar, 

em função de seu potencial agrícola. O Plano deve assim contribuir para os esforços que vêm sendo 

empreendidos pelo governo brasileiro para a redução de emissões e manutenção do estoque de carbono 

no Cerrado, junto a outros planos, programas e ações sob ação de alguns ministérios. 

Dentre os vários projetos aceitos para implementação, encontra-se o projeto “Desenvolvimento de 

sistemas de prevenção de incêndios florestais e monitoramento da cobertura vegetal no cerrado 

brasileiro”. Este projeto, aprovado em 2016, tem como triplo objetivo fortalecer a capacidade 

institucional do Brasil para o monitoramento do desmatamento, disponibilizar informações sobre riscos 

de incêndios florestais e estimar a emissão de GEE oriunda do desmatamento e das queimadas no 

Cerrado. 
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Escopo do trabalho  

O Gestor de Projetos a ser contratado será responsável pelo planejamento, organização, desenvolvimento 

das ações necessárias para a entrega dos produtos ou serviços, além de estabelecer as condições para sua 

execução de forma eficiente, garantindo a observância dos padrões e normas contidos no Manual 

Operacional do Projeto (MOP) e no Project Appraisal Document (PAD). 

 

Todas as ações realizadas no âmbito das atribuições do Gestor de Projetos deverão ser previamente 

aprovadas e supervisionadas pelo Coordenador Nacional do Projeto durante toda a sua execução.   

Atividades que serão desenvolvidas e resultados esperados 

As seguintes atividades serão realizadas e os correspondentes resultados são esperados:  
 

 Consolidar e revisar os Planos de Aquisições Anuais, os Planos Operativos, os Relatórios de 

Progresso, o Relatório Final e outros documentos de gestão, em coordenação com o MCTIC, INPE 

e FUNDEP, quando solicitado, com outros atores relevantes; 

 Realizar o exame minucioso e sistemático dos contratos, observando e acompanhando os 

cronogramas de execução e o cumprimento dos prazos para a entrega dos produtos, dos serviços, dos 

bens e das obras; 

 Monitorar constantemente a execução das atividades planejadas, considerando inclusive os aspectos 

orçamentários, para atuar de maneira preventiva na identificação de gargalos e na proposição de 

medidas corretivas necessárias ao alcance dos resultados esperados;  

 Estabelecer procedimentos internos de trabalho com a equipe de apoio designada;  

 Levantar informações juntos aos gestores dos subprojetos que compõem o projeto FIP FM Cerrado, 

elaborar relatórios de acordo com o Manual Operacional do Projeto, integrando as informações 

técnicas e financeiras de todos os componentes do projeto; 

 Apoiar no preparo e organização de oficinas, simpósios, palestras, seminários, apresentações e 

reuniões de acompanhamento e de outras atividades relevantes à execução do Projeto; 

 Participar de reuniões do projeto para acompanhar as atividades; 

 Dar suporte às contratações necessárias para o andamento do Projeto FIP FM Cerrado, participando 

do processo de elaboração dos Termos de Referência (consultorias), das Especificações Técnicas 

(bens e serviços) e dos Projetos Básicos (obras), com a finalidade de garantir a qualidade técnica, a 

adequada orientação dos processos de licitação e a alta qualidade técnica dos produtos e serviços 

contratados no âmbito do Projeto; 

 Apoiar na análise dos processos de contratação, prestação de contas, análise dos relatórios técnicos 

fornecidos pelos consultores contratados e aqueles elaborados pela Fundep e demais parceiros do 

Projeto; 
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 Atuar junto aos gestores dos subprojetos que compõem o Projeto FIP FM Cerrado, e manter com 

eles articulação permanente, a fim de monitorar o andamento dos subprojetos, articular propostas 

para aprimorar sua execução e promover sinergias entre eles; 

 Apoiar a elaboração de relatórios e documentos necessários para prestação de contas; 

 Realizar outras obrigações gerenciais que contribuam para o funcionamento eficiente do Projeto. 

 Realizar atividades administrativas relacionadas às aquisições e contratações, transferência de 

numerários e pagamentos realizados atualizados em planilhas paralelas às da Fundep;  

 Administrar os processos de aquisição e contratações de consultores e serviços por meio do sistema 

eletrônico da Fundep e extrair informações para o gerenciamento das atividades administrativas. 

 

De forma ampla, espera-se que a atuação do Gestor de Projetos promova a eficiência na execução do 

Projeto como um todo, facilitando a implementação, o controle operacional, técnico, financeiro, 

administrativo e documental, além do monitoramento de todas as atividades no âmbito das parcerias 

estabelecidas. 

Prazo de contratação 

O contrato terá duração de 21 meses, iniciando-se em 01 de setembro de 2018 e findando-se em 20 de 

maio de 2020, podendo ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo mediante aviso prévio de 

trinta dias e renovado de acordo com a conveniência das partes contratantes. 

Qualificações Obrigatórias 

 Formação acadêmica mínima de nível superior;  

 Mínimo de 4 anos de experiência em gestão de projetos, principalmente, na área ambiental ou  

projetos que envolvam o setor público e/ou multi-institucionais;  

 Conhecimento de informática e habilidade no uso de processadores de texto, de planilhas 

eletrônicas e de navegadores de internet; 

Qualificações Desejáveis 

 

 Capacitações (cursos de curta duração, especialização ou mestrado) na área de gestão de projetos 

 Experiência na elaboração e/ou implementação de projetos com bancos multilaterais (Banco 

Mundial, BID etc.); 
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 Conhecimento de inglês avançado que pode ser comprovado através da apresentação do resultado 

de testes de proficiência em inglês (como por exemplo, TOEFL) ou certificados de cursos de 

inglês. 

Remuneração e aspectos trabalhistas 

 

A remuneração será discutida e acertada durante o processo de contratação e constará no contrato regido 

pela Consolidação das Leis do Trabalho, fazendo jus a todas as garantias trabalhistas no âmbito dessa 

legislação.  

O contratado exercerá suas funções na cidade de São José dos Campos – SP, de segunda à sexta feira, 

em horário comercial, devendo estar disponível para eventuais viagens nacionais ou internacionais, para 

as quais lhe serão fornecidas diárias, passagens e os meios de execução do trabalho necessários. 

Processo de Seleção 

 

a) SELEÇÃO DE CURRÍCULOS: Serão selecionados todos os currículos que atendem aos 

critérios mínimos de qualificação exigidos (Qualificações Obrigatórias). Estes currículos serão 

considerados “Currículos Válidos”. 

b) Os interessados deverão enviar o Curriculum Vitae em português, contendo, entre outras, as 

seguintes informações relevantes: 

I) Formação acadêmica – Graduação: 

 Curso; 

 Nome da Instituição de Ensino e localização (cidade, estado e país); 

 Data de início (mm/aa) e de conclusão do curso (mm/aa). 

 

II) Formação acadêmica – Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado): 

 Área; 

 Instituição de Ensino e localização (cidade, estado e país); 

 Data de início (mm/aa) e de conclusão (mm/aa); 

 Título (Monografia/Dissertação/Tese). 
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III) Formação Complementar 

 Curso (listar cursos de formação ou aperfeiçoamento profissional que possam ter capacitado 

o candidato a exercer as atividades elencadas no item IV); 

 Instituição de Ensino e localização (cidade, estado e país); 

 Carga horária; 

 Ano de realização. 

 

IV) Experiência Profissional: 

 Nome da Instituição; 

 Data de início (mm/aa) e de saída (mm/aa); 

 Cargo/Função; 

 Área(s) de Atuação; 

 Descrição das Atividades. 

 

OBS: Ao descrever as atividades relacionadas aos projetos, colocar o título do projeto, área 

temática (saúde, meio ambiente, transportes etc.), modalidade de execução (execução nacional 

ou não), fonte de financiamento (recursos nacionais, doação, empréstimo). 

V) Conhecimento de Língua Inglesa e Informática: 

 Idioma e nível de proficiência; 

 Programas e ferramentas de informática de domínio do candidato.  
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c) PONTUAÇÃO: Após a seleção dos currículos válidos serão atribuídas pontuações aos 

candidatos conforme a Tabela abaixo. 

 

i. O candidato deverá obter a quantidade mínima de 60 pontos do total de 100. Pontuações 

abaixo de 60 pontos desclassificarão o candidato da disputa. 

 

ii. Após a conclusão da fase de Pontuação, o candidato melhor pontuado será convidado 

para a Reunião de Negociação, na qual deverá comprovar as competências referidas no 

currículo e serão discutidas: eventuais dúvidas referentes a este TdR; a abordagem para 

a execução do serviço; remuneração; dentre outros assuntos relacionados à atividade a 

ser desempenhada. 

 

d) A reunião de negociação deve ocorrer nas dependências do INPE em São José dos Campos, ou 

remotamente, utilizando recursos tecnológicos (Skype, vídeo conferência, telefone) para 

facilitar a participação de eventuais candidatos que não se encontram próximos ao local. 

Eventuais despesas com deslocamentos, translados e estadias serão de responsabilidade 

exclusiva dos candidatos. 

 

Avaliação e distribuição da pontuação 

 

Requisito 

Obrigatório 
Especificação Pontuação 

Máxima 

Formacão 

Acadêmica 
Nível superior  20 

Experiência 

4 anos de experiência em gestão de projetos, 

principalmente, na área ambiental ou  projetos que 

envolvam o setor público e/ou multi-institucionais 

30 

 

Conhecimento de informática e habilidade no uso de 

processadores de texto, de planilhas eletrônicas e de 

navegadores de internet 

10 

Requisito 

Desejável 
Especificação Pontuação 

máxima 
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Capacitação Cursos de curta duração, especialização ou mestrado em 

Gestão de Projetos 

25 

Conhecimento e 

Experiência 

Elaboração e/ou implementação de projetos com bancos 

multilaterais (Banco Mundial, BID etc.)  

 
5 

Conhecimento de inglês avançado que pode ser 

comprovado por meio de apresentação do resultado de 

testes de proficiência em inglês ou cursos 

10 

 

 


