
Edital de Contratação de empresa especializada em jornalismo para prestação de serviços 
no âmbito do Projeto Semeando Água 

Nazaré Paulista, 29 de setembro de 2021 

O IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas vem divulgar o presente edital para seleção e 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço na área de comunicação, 
preferencialmente jornalista, no âmbito do Projeto Semeando Água, patrocinado pelo 
Programa Petrobras Socioambiental.  

O Projeto Semeando Água visa aumentar a segurança hídrica do Sistema Cantareira, 
incluindo medidas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Nessa direção, entre as 
principais estratégias está a adoção de novas tecnologias de produção rural, como por exemplo, 
Manejo de Pastagem Ecológica, Silvicultura de Nativas e Sistemas Agroflorestais. A restauração 
florestal de áreas degradadas, sobretudo APPs hídricas também é estratégica para o aumento da 
segurança hídrica e está entre as ações implementadas no Semeando Água.  

O Projeto conta ainda com as frentes de Educação Ambiental para mobilizar educadores e alunos e 
com a área de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial que tem na articulação com 
diversos públicos uma abordagem integrada sobre a paisagem, alinhada aos mecanismos legais 
já existentes e possibilitando a construção de novos instrumentos. Cursos de capacitação para 
produtores rurais compõem uma área importante dentro do projeto para o ganho de escala das ações. 

Na área de comunicação, o projeto busca disseminar informações sobre as atividades 
realizadas a fim de contribuir com o incentivo a um melhor uso do solo e dos recursos hídricos 
locais aos públicos-alvo da iniciativa. Ao mesmo tempo, o projeto também busca mobilizar a 
população beneficiária sobre as ações que são estratégicas para o aumento da segurança hídrica 
do Sistema Cantareira.   

Informações Gerais 

Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços na área de comunicação, para 
a execução de atividades relativas ao gerenciamento da comunicação no âmbito do 
projeto Semeando Água, patrocinado pela Petrobras. Perfil da empresa e do profissional responsável. 

Para o contrato, espera-se da empresa: 

• Que apresente profissional responsável formado em superior na área de
Comunicação (Jornalismo preferencialmente);

• Apresente portfólio da empresa demonstrando experiência em trabalhos similares de
comunicação: jornalismo ou assessoria de imprensa, que poderá ser suprido por meio da
experiência do profissional técnico da empresa que será o responsável pela execução
contratual.

• Apresentar profissional portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e
habilidade para dirigir automóvel, inclusive em rodovias;



• Profissional preparado e disponível para acompanhar trabalhos de campo, cursos,
eventos e demais atividades junto com a equipe do projeto;

O profissional deve ter: 

• Capacidade para trabalho em equipe e para lidar com diversos públicos do projeto
• Experiência em realizar entrevistas e cobertura de eventos
• Ótimo texto para redigir matérias para o site do projeto
• Noções de fotografia
• Organização na prestação de contas ao patrocinador do projeto
• Experiência na coordenação dos prestadores de serviços
• Conhecimentos básicos para elaboração de releases e atendimento à imprensa local
• Disponibilidade para contribuir na organização e condução de eventos de mobilização

comunitária, educação ambiental e articulação institucional.

Atividades Previstas:

A empresa contratada será responsável pela execução e gerenciamento da área de 
comunicação no âmbito do projeto, devendo entregar diversos produtos para isso, entre eles: 
a) Relatórios periódicos das atividades realizadas, (registros fotográficos, divulgação,
produção de materiais) e os resultados obtidos;
b) Prestação de contas com comprovantes de pagamentos de serviços e resultados ao
patrocinador;
c) Relatório final com a descrição de todas as atividades realizadas e resultados alcançados;
d) Materiais de comunicação diversos descritos no planejamento do projeto, como vídeos,
materiais online e impressos, materiais de marketing, materiais de divulgação e promocionais, entre
outros;
e) Participação em eventos inclusive fora do Estado de São Paulo e do País.
f) Atividades desenvolvidas em conjunto com outros projetos também patrocinados pelo
Programa Petrobras Socioambiental.

Período da Contratação: 36 meses (30 horas semanais). 

Local Previsto de Execução das Atividades: Nazaré Paulista (SP) e outros municípios na área de 
abrangência do Sistema Cantareira de abastecimento de água.  

Valor do Contrato: R$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais), a serem pagos 
em 36 parcelas, sendo as 24 primeiras no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e da 
25º a 36º parcela no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devendo incluir os tributos e encargos 
relacionados à subcontratação de pessoa física ou jurídica.  

Os interessados terão 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, para 
manifestar seu interesse por meio do preenchimento da ficha de inscrição e envio, 
juntamente com o portfólio de atividades desenvolvidas e indicação do profissional 
responsável ( o qual deverá comprometer-se com a realização do serviço, por meio de 
declaração assinada) e seu currículo, para o e-mail comunicacao@ipe.org.br .  



O comitê de seleção levará em conta para o julgamento da empresa selecionada: os trabalhos 
anteriores, constantes de seu portfólio e do currículo do profissional responsável indicado e terá 30 
(trinta) dias após o término do prazo para envio de candidatura para divulgar o resultado. 

Políticas afirmativas 

Visando à ampliação da diversidade na instituição, o IPÊ estimula a candidatura de mulheres, 
mulheres e homens negros, indígenas e membros da comunidade LGBTQI+. O(A) candidato(a) que 
tiver a intenção de concorrer através da política de ações afirmativas deverá, no momento da 
sua inscrição, declarar-se pertencente a apenas um dos grupos sociais conforme modelo de 
autodeclaração, a saber:  autodeclarados negro(a)s (pretos ou pardos); membros da comunidade 
LGBTQI+; indígenas; ou egresso(a)s de ensino médio público (ou particular com bolsa). 

Serão acrescidas notas bônus sobre as médias finais: 1,0 (um ponto) para mulheres e 
membros da comunidade LGBTQI+ negras; 1,0 (um ponto) para mulheres e membros da 
comunidade LGBTQI+ indígenas; 0,6 (seis décimos) para homens negros; 0,6 (seis décimos) para 
homens indígenas; 0,3 (três décimos) para egressos do ensino médio público ou privado com bolsa. 

Modelo de autodeclaração (a seguir) 

Saiba mais sobre o IPÊ: https://www.ipe.org.br/ 
Conheça o Projeto: https://semeandoagua.ipe.org.br/ 



MODELO DE AUTODECLARAÇÃO 

Eu, _________________________________________________________, 

abaixo assinado, de nacionalidade ______________________, nascido(a) 

em ____/____/______, no município de 

______________________________, estado 

____________________________________________, filho(a) de 

_______________________________________________________ e de 

______________________________________________________, estado 

civil __________________, residente e domiciliado(a) à 

____________________________________________________________ 

_______________________________ CEP nº _______________, 

portador(a) da cédula de identidade nº __________________________, 

expedida em _____/______/________, órgão expedidor 

_________________, CPF nº ______________________________ 

declaro, que sou ______________________________. 

____________________, ____ de ________________ de ________. 

________________________________ 

Assinatura do declarante 
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