MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO
SUBPROGRAMA PROJETOS DEMONSTRATIVOS - PDA
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, sala 738 – CEP: 70068-900 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2028-1871

EDITAL 01/2012 – Jornalista PDA
TERMO DE REFERÊNCIA – CONSULTOR POR PRODUTO

O candidato deverá enviar Currículo via Sedex ou Carta Registrada de
12/03/2012 a 23/03/2012 (data limite para postagem) para a Caixa Postal nº
8575 - CEP:70.312-970 - Brasília-DF – OS CANDIDATOS DEVERÃO
OBRIGATORIAMENTE INFORMAR NA CAPA DO ENVELOPE O
CÓDIGO BRA/03/009 COM A SEGUINTE INFORMAÇÃO: EDITAL
01/2012/JORNALISTA – PDA
I. Identificação do Projeto
TÍTULO: PROJETOS DEMONSTRATIVOS III - PNUD BRA/03/009
Resultado 3, produto 3.4

II. Contexto
O Ministério do Meio Ambiente – MMA implementa o Subprograma Projetos Demonstrativos –
PDA, desde 1995. Seu principal interesse é promover aprendizagens sobre a viabilidade de novos
modelos de preservação, conservação e utilização racional dos recursos naturais da Amazônia e da
Mata Atlântica, visando a melhoria da qualidade de vida das populações locais. O PDA propõe essa
melhoria por meio do incentivo à experimentação de tecnologias sustentáveis, do fortalecimento da
organização social e do gerenciamento de ações que conciliem a conservação dos recursos naturais
com o desenvolvimento econômico e social. Atualmente o PDA está inserido na Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR), a qual tem por atribuição o
desenvolvimento de políticas concernentes a várias das linhas temáticas do Subprograma,
principalmente a agroecologia, adequação ambiental, extrativismo e sociobiodiversidade, sistemas
agroflorestais, manejo florestal não-madeireiro e gestão ambiental.
Desde seu início em 1995 o PDA apoiou em torno de 440 projetos, sendo 240 na Amazônia e 200
na Mata Atlântica. Na sua atual fase de implementação, o PDA tem como diretrizes principais para
a sua implementação a consolidação das experiências inseridas em dinâmicas regionais de
desenvolvimento sustentável, a busca de soluções para os problemas identificados nas duas
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primeiras fases e o alinhamento a políticas públicas, em especial aquelas que são atribuição da
SEDR.
No processo de implementação das experiências, em sua maioria inovadoras, muitas foram as lições
aprendidas pelas instituições executoras e parceiras dos projetos e pela Secretaria Técnica do PDA.
Considerando que o Programa se aproxima de sua conclusão em dezembro de 2012, tem se buscado
investir cada vez mais em disseminação e em uma interação cada vez maior com as políticas
públicas em execução que são afetas às suas linhas temáticas. Esta orientação, que busca maior
ressonância dos resultados das iniciativas apoiadas pelo Programa, implica em uma maior inserção
nas ações da SEDR.

Apoio a Redes – Amazônia e Mata Atlântica
Considerando algumas das lições aprendidas, dentre elas a necessidade de dar mais sinergia e escala
às experiências apoiadas, o PDA elaborou novas Chamadas com o intuito de apoiar REDES de
organizações. Os projetos apoiados por intermédio destas redes deveriam construir instrumentos
para promover estratégias de geração de conhecimento, monitoramento, sistematização,
comunicação e negociação para a proposição e o aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas
para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo o protagonismo das
organizações sociais, suas parceiras governamentais e não governamentais e as Redes em que se
articulam.
As propostas deveriam realizar uma análise da execução e impacto de diferentes políticas públicas e
sua interferência / articulação com as experiências relacionadas às linhas temáticas do PDA e da
SEDR, incluindo:
A realização de estudos que contribuíssem para a geração de conhecimentos a partir de
experiências implementadas (prioritariamente, mas não exclusivamente) por organizações
apoiadas pelo PDA;
A realização de processos de sistematização de experiências baseados nas ações destas
organizações;
Assessoramento em processos participativos que contribuam para a geração de
conhecimento a partir das experiências;
Processos de mobilização e articulação institucional, realização de eventos (reuniões
seminários, oficinas, etc.) para troca de experiências, planejamento e monitoramento
participativo dos processos propostos;
Proposição e/ou formulação de instrumentos legais e administrativos (portarias, decretos,
normativas, etc.) para a implementação e/ou aperfeiçoamento de políticas públicas;
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Elaboração e produção de instrumentos de comunicação para a divulgação e intercâmbio
dos aprendizados, lições, conhecimentos e resultados dos projetos.

III. Justificativa
A Secretaria Técnica do PDA considera a expressão “redes” como um conjunto amplo de
estratégias, fóruns e articulações variadas que conectam e aproximam instituições, comunidades,
famílias e organizações públicas e civis em torno de estratégias de colaboração solidária e de trocas
de informações e experiências que contribuam para seu fortalecimento mútuo, a ampliação de suas
capacidades de intervenção e o aperfeiçoamento de políticas públicas.
A discussão sobre a necessidade de apoiar a formação de redes temáticas e regionais foi abordada
por diversos parceiros governamentais e não-governamentais. A importância dessas redes foi
destacada para apoiar a sustentabilidade de iniciativas locais, tanto de comercialização, quanto de
troca de tecnologias e para a proposição de novas políticas públicas. Os projetos apoiados pelo PDA
no âmbito das Redes têm como foco uma ampla gama de políticas públicas, onde há
complementariedade com iniciativas da SEDR, como por exemplo, crédito rural, adequação
ambiental, gestão ambiental e zoneamento, promoção de produtos da sociobiodiversidade e
agroflorestais, ecoturismo, combate à desertificação, etc.
Tem sido cada vez mais buscada uma maior interação entre as ações do PDA e da SEDR,
principalmente nesta fase final do programa e sob a orientação de aproximar estas ações com
políticas públicas. Neste sentido, é fundamental estabelecer um esforço de divulgação e
comunicação em torno de temas de políticas públicas comuns ao PDA e à SEDR. Há hoje um
campo bastante rico de experiências com grande potencial de subsidiar a formatação de outros
projetos e políticas públicas neste setor, principalmente no caso dos projetos em Rede apoiados pelo
PDA. Este é um dos motivos pelos quais se justifica a importância dada para a sistematização e
disseminação das experiências implementadas em temas comuns ao PDA e à SEDR.

IV. Objetivos da consultoria
O objetivo geral dessa consultoria é sistematizar e disseminar junto à imprensa, instituições sociais
e de governo, entre outras, temas apoiados pelo PDA, que se materializam em iniciativas
diretamente apoiadas, e que se inserem nas estratégias mais amplas de ação da SEDR, com destaque
para as ações que podem ser aplicadas em outras experiências de proteção ambiental e apoio às
atividades sustentáveis. Cada vez mais tem sido buscada uma maior sinergia entre as estratégias de
ação do PDA e as políticas públicas foco do MMA, e em especial da SEDR. O objetivo é escapar ao
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atomismo das experiências locais fazendo reverberar com maior intensidade os resultados de
dezenas de experiências inovadoras e bem sucedidas em vários locais do país. Neste sentido, é de
fundamental importância produzir materiais de divulgação.
A consultoria deverá focar suas ações na produção de materiais gráficos e eletrônicos de divulgação
de iniciativas focadas nas linhas temáticas nas quais há interface entre as iniciativas apoiadas pelo
PDA e que são campo de atuação da SEDR. O consultor ficará responsável pela programação
visual, diagramação e redação dos textos dos materiais, observando, entre outros aspectos, a
promoção da qualidade ambiental, da melhoria de vida das comunidades tradicionais e agricultores
familiares e da proteção dos recursos naturais.
O conteúdo de cada produto será definido em parceria com a equipe técnica do PDA e do gabinete
da SEDR. A proposta é ampliar o alcance das boas iniciativas apoiadas nas diversas linhas temáticas
comuns com a SEDR, contribuindo para construção e disseminação de conhecimentos que
subsidiem a reflexão e ação de atores sociais e de governos para o desenvolvimento sustentável do
País.

V. Plano de Trabalho
Produzir materiais de divulgação e disseminação de iniciativas nas linhas temáticas comuns ao PDA
e à SEDR, abarcando:
a) Elaboração de projeto gráfico e diagramação de informativo e Folder;
b) Produção do conteúdo informativo do material de divulgação;
c) Sistematização de boas iniciativas que devem ser disseminadas nos informativos e no Folder;
d) Realização de entrevistas com responsáveis pela área técnica do PDA, da SEDR e de
representantes de instituições apoiadas para a redação dos materiais informativos;
e) Produção e diagramação de boletins eletrônicos;
f) Apoio na redação do conteúdo de um sítio eletrônico.
Para o alcance dos objetivos propostos, o(a) consultor(a) deverá:
a) Sistematizar boas iniciativas apoiadas pelo PDA e pela SEDR;
b) Realizar reuniões com a equipe técnica do PDA e da SEDR;
c) Revisar e analisar os bancos de dados e documentos já disponíveis na Secretária Técnica do PDA
e no Gabinete da SEDR;
d) Sistematizar resultados alcançados para a redação dos materiais informativos;
e) Avaliar, junto à equipe técnica do PDA e da SEDR, as experiências e iniciativas que receberão
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destaque nos materiais de divulgação.

VI. Produtos da Consultoria
Produto 1 – Proposta de Identidade Visual para quatro (Sítio, Informativo, Folder e Estande)
Produtos de Comunicação com foco em temas relacionados com as linhas de ação do PDA e da
SEDR
Esse produto deverá definir as características visuais de informativo, como de imagens, fontes,
títulos e boxes. Além disso, junto com a equipe técnica serão definidas as pautas da primeira edição
do informativo.
Produto 2 – Elaboração da 1ª edição do Informativo
Esse produto deverá apresentar a primeira edição do informativo, diagramado e revisado, contendo
reportagens sobre as boas iniciativas apoiadas pelo PDA e pela SEDR, como funcionam os projetos
e os resultados alcançados, de forma que seja possível disseminar as iniciativas em outras
iniciativas pelo País. O produto será disponibilizado com qualidade para impressão e divulgação
eletrônica.
Produto 3 – Elaboração da 2ª edição do informativo
Esse produto deverá apresentar a segunda edição do informativo, diagramado e revisado, contendo
reportagens sobre as boas iniciativas apoiadas pelo PDA e pela SEDR, como funcionam os projetos
e os resultados alcançados, de forma que seja possível disseminar as iniciativas em outras
iniciativas pelo País. O produto será disponibilizado com qualidade para impressão e divulgação
eletrônica. As pautas serão definidas junto com a equipe técnica do PDA e da SEDR.
Produto 4 – Elaboração da 3ª edição do informativo
Esse produto deverá apresentar a segunda edição do informativo, diagramado e revisado, contendo
reportagens sobre as boas iniciativas apoiadas pelo PDA e pela SEDR, como funcionam os projetos
e os resultados alcançados, de forma que seja possível disseminar as iniciativas em outras
iniciativas pelo País. O produto será disponibilizado com qualidade para impressão e divulgação
eletrônica. As pautas serão definidas junto com a equipe técnica do PDA e da SEDR.
Produto 5 – Elaboração de 10 (dez) textos de divulgação de até duas laudas
Produção de 10 textos de divulgação de até duas laudas cada com ações comuns do PDA e da
SEDR para disseminação de resultados.
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Produto 6 – Elaboração de 01 (um) Folder para o PDA e SEDR
Diagramação e elaboração de textos para a criação de um Folder de divulgação de ações comuns do
PDA e da SEDR
Produto 7 – Organização de Estande
Organização e programação visual de estande em evento com exposição de materiais de divulgação
de ações e projetos do PDA e da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável.

VII. Supervisão da consultoria
A supervisão ficará por conta do Secretário Técnico do PDA. Essa supervisão terá seu foco na
observação dos prazos e valores estipulados, bem como na qualidade dos produtos gerados. Para
isso, deverão ser realizadas reuniões presenciais, contatos telefônicos e por e-mail, apresentação dos
produtos com quinze dias de antecedência para análise, após os quais devem ser entregues em meio
eletrônico(CD) e impresso(duas vias). A avaliação será realizada por meio de emissão de Nota
Técnica a ser elaborada pela equipe técnica da unidade executora.

VIII. Qualificação profissional
Estarão habilitados para o processo seletivo candidatos com formação superior em Comunicação
Social, com habilitação em jornalismo, com atuação e experiência mínima de três anos na área
ambiental, sendo necessária a apresentação do currículo para avaliação da Secretaria Técnica do
PDA.
Experiências e habilidades necessárias:
•

Experiência comprovada na redação de matérias sobre meio ambiente e desenvolvimento
sustentável;

•

Experiência comprovada na cobertura jornalística da área ambiental;

•

Habilidade comprovada na elaboração de projeto gráfico de revista e Folder;

•

Habilidade comprovada em diagramação de revista e Folder

IX. Insumos
Fornecido pelo contratante:
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•

Todos os documentos relacionados aos projetos e iniciativas que serão avaliados;

•

Contatos iniciais que viabilizem a realização dos serviços previstos;

•

Custos dos deslocamentos.

X. Prazos previstos
As atividades detalhadas neste Termo de Referência serão desenvolvidas num prazo de 210 dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, conforme descrito no quadro abaixo.
Quadro 2: Cronograma de execução e remuneração/honorários

Descrição (Produto/resultado)

Data prevista para
a entrega do
produto após
assinatura do
contrato

Valor (R$)

Produto 1 – Produção de Informativo

30 dias

5.000,00

Produto 2 – Elaboração da 1ª Edição do Informativo

60 dias

6.000,00

Produto 3 - Elaboração da 2ª Edição do Informativo

90 dias

6.000,00

120 dias

6.000,00

Produto 5 - Elaboração de dez (10) textos de divulgação de até
duas laudas cada

150 dias

6.000,00

Produto 6 – Elaboração de Folder

180 dias

6.000,00

Produto 7– Organização de Estande

210 dias

5.000,00

Total

210 dias

40.000,00

Produto 4 – Elaboração da 3ª Edição do Informativo

XI. Memória de Cálculo
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Para o desenvolvimento dos Produtos, conforme estabelecido no propósito da contratação e na
descrição das atividades, exige-se título universitário, com formação em Comunicação Social e
habilitação em jornalismo, com atuação e experiência mínima de dois anos na área ambiental. As
atividades a serem desenvolvidas são de média complexidade, e exigem conhecimentos e
experiências em diversos temas da área de meio ambiente. O consultor deve possuir boa formação
teórica e experiência na elaboração de material informativo e de comunicação.
Tais qualificações são compatíveis com a Classificação Nível IV dos concursos para cargos
temporários realizados por diversos órgãos da administração pública, incluindo o Ministério do
Meio Ambiente, e que fazem jus a remuneração mensal de R$ 6.130,00. Desta forma, o valor para
cada produto foi calculado tendo como referência esta Classificação Nível IV, o número
aproximado de horas necessárias empregadas na elaboração dos produtos, bem como o grau de
complexidade do trabalho.
Ressalta-se que devido ao objeto dessa consultoria, o consultor deverá fazer viagens para outras
cidades com as despesas de diárias e passagens pagas diretamente pelo projeto, até o limite de R$
12.000,00 de acordo com a seguinte programação:
1- Duas viagens para região Amazônica: R$ 3.000,00
2 -Duas viagens para região Nordeste: R$ 2.000,00
3- Duas viagens para região Sudeste: R$ 2.000,00
4- Duas viagens para região Centro-Oeste: R$ 2.500,00
5- Duas viagens para região Sul: R$ 2.500,00
Total com Viagens: Até o limite de R$ 12.000,00

XII. Local do trabalho
O local de trabalho ficará a critério do(a) contratado(a). Caso a base de trabalho fique fora de
Brasília/DF todas as despesas de deslocamento para a sede do PDA ficarão por conta do(a)
consultor(a) contratado(a).
A Secretaria Técnica do PDA do Ministério do Meio Ambiente localizada na cidade de Brasília/DF
estará disponível somente para a consulta de dados e documentos pertinentes à realização dos
produtos previstos, bem como para a realização de reuniões com a sua equipe técnica e entrega dos
produtos da consultoria.

XIII. Forma de pagamento
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A remuneração dos serviços contratados se dará pela modalidade produto, de acordo com o
cronograma apresentado no quadro 2.
As despesas de viagem (passagem aérea, deslocamento terrestre, hospedagem e alimentação) para
as atividades de campo serão pagas diretamente pelo projeto.

Cronograma de Desembolsos
Porcentagem

Valor em Reais

Produto

Prazo para
entrega

do pagamento

1

30 dias

12,5%

5.000,00

2

60 dias

15%

6.000,00

3

90 dias

15%

6.000,00

4

120 dias

15%

6.000,00

5

150 dias

15%

6.000,00

6

180 dias

15%

6.000,00

7

210 dias

12,5%

5.000,00

Total

40.000,00

XIV. Órgão/Unidade de Vinculação
O consultor a ser contratado estará vinculado à Secretaria Técnica do PDA, Departamento de
Extrativismo (DEX), Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR), do
Ministério do Meio Ambiente, cito à Esplanada dos Ministérios, bloco B, sala 738, Brasília – DF.

XV. Responsável pela supervisão
O responsável pela supervisão das atividades será Klinton Vieira Senra, lotado como Secretário
Técnico do PDA/DEX/SEDR/MMA.
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PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS
CANDIDATURAS/PROPOSTAS
Critérios de Avaliação:
A avaliação será a partir da análise curricular dos candidatos inscritos durante o período indicado no
edital. Será aprovado o candidato que obtiver a maior nota ponderada conforme os critérios abaixo,
contados a partir da qualificação mínima exigida (item VIII):
Critérios
Pós-graduação lato sensu na área
Experiência nos temas

Pontuação Máxima
10
5 pontos por ano (completo) até a
pontuação abaixo

•

Experiência comprovada na redação de matérias
sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável;

40

•

Experiência comprovada na cobertura jornalística da
área ambiental;

30

•

Habilidade comprovada na elaboração de projeto
gráfico de revista e Folder;

30

•

Habilidade comprovada em diagramação de revista e
Folder.

30

TOTAL = 140 pontos
Caso haja empate entre dois ou mais candidatos na primeira colocação, serão realizadas entrevistas
individuais por meio das quais a Secretaria Técnica (ST) PDA escolherá o profissional a ser contratado.
Caso achar pertinente, a ST do PDA poderá pedir a comprovação dos dados apresentados no currículo por meio de documento original ou cópia autenticada do diploma, ou documento equivalente
emitido pela instituição reconhecida pelo MEC e de certificados e atestados de capacidade técnica,
impressos em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas.
Em anexo encontra-se modelo de currículo. É necessário o preenchimento de todas as informações
solicitadas, pois a ausência de informações ou não clareza das mesmas podem inviabilizar a avaliação.

Nome do Supervisor
Klinton Vieira Senra
10

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO
SUBPROGRAMA PROJETOS DEMONSTRATIVOS - PDA
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, sala 738 – CEP: 70068-900 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2028-1871

Cargo do Supervisor
Secretário Técnico do PDA

O candidato deverá enviar Currículo até 23/03/2012 (data limite para postagem)
com o seguinte destinatário:

Edital 01/2012/Jornalista - PDA - BRA/03/009
Caixa Postal nº 8575 - C.E.P: 70.312-970 Brasília (DF). O candidato deverá enviar

Currículo via Sedex ou Carta Registrada
de 12/03/2012 a 23/03/2012 (data limite
para postagem).

O candidato deverá enviar Currículo via Sedex ou Carta Registrada de
12/03/2012 a 23/03/2012 (data limite para postagem) para a Caixa Postal nº
8575 - CEP:70.312-970 - Brasília-DF – OS CANDIDATOS DEVERÃO
OBRIGATORIAMENTE INFORMAR NA CAPA DO ENVELOPE O
CÓDIGO BRA/03/009 COM A SEGUINTE INFORMAÇÃO: EDITAL
01/2012/JORNALISTA - PDA
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Anexo:
PNUD BRA/03/009
EDITAL ______/2012
CURRÍCULO
I - DADOS PESSOAIS
01 - NOME:
02 ENDEREÇO:
03 TELEFONE:

05 EMAIL:

06 - DATA DE
NASCIMENTO:
08 - SEXO:

M

F

09 NATURALIDADE:
11 - IDENTIDADE:

10 - UF

12 - ÓRGÃO
EXPEDIDOR

13 -CPF:

II - FORMAÇÃO ACADÊMICA
01 – A -TÍTULO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA
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01 – B –TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/MONOGRAFIA:
Título:

02 - TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
DOUTORADO: Programa:
Título da Tese:
INSTITUIÇÃO:

MESTRADO:

Programa:
Título da Dissertação

INSTITUIÇÃO:

ESPECIALIZAÇÃO “lato sensu” (com duração mínima de 360 horas - indicar nome do curso,
instituição e carga horária)

Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso:

III - CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1) INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU:
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CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS

EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA:

2) INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU:
CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS

EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA:

IV – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA:

/

/2011

ASSINATURA
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