Termo de Referência
Título: Consultoria para elaboração de formulários de coleta de dados do Programa
Nacional de Monitoramento da Biodiversidade relacionados ao tema monitoramento
participativo da biodiversidade a partir de sete experiências implementadas em Unidades
de Conservação Federais na Amazônia, no âmbito do Projeto de Monitoramento
Participativo da Biodiversidade (Projeto MPB) celebrado entre IPÊ - Instituto de pesquisas
Ecológicas e ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
desenvolvido em sete Unidades de Conservação na Amazônia.
Local Previsto de Execução das Atividades: sem local físico específico, as atividades
podem ser desenvolvidas à distância.
Objetivo: Contratar consultor especializado para elaboração de formulários de coleta de
dados do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade relacionados ao tema
monitoramento participativo da biodiversidade a partir de sete experiências
implementadas em Unidades de Conservação Federais na Amazônia, no âmbito do
Projeto de Monitoramento Participativo da Biodiversidade (Projeto MPB) celebrado entre
IPÊ – Instituto de pesquisas Ecológicas e ICMBio – Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, desenvolvido em sete Unidades de Conservação na
Amazônia.
Perfil: Ter formação de nível superior com experiência em comunicação, design gráfico e
de trabalhos de sistematização de informação de cunho participativo com comunidades
tradicionais e projetos socioambientais.
Período da Contratação: 06 (seis) meses.
Responsabilidades Principais
1.
Consultar os formulários existentes e elaborar proposta orçamentária para
execução do trabalho;
2.
Participar de reuniões virtuais para colheita de informações necessárias para
elaboração dos formulários, ajustes, aprovação e consolidação (ícones, estrutura e
layout);
3.
Apresentar versão parcial de cada formulário;
4.
Realizar ajustes necessários;
5.
Apresentar versão após ajustes para considerações finais por e-mail e reunião à
distância;
6.
Apresentar por e-mail e reunião à distância versão final para cada um dos
formulários;
7.
Finalizar e entregar os produtos em formato PDF, JPEG e Word por meio digital.
Os interessados deverão manifestar seu interesse por meio de envio de proposta de
preço para o e-mail lemos@ipe.org.br no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data
de publicação desse TDR.

