OPORTUNIDADE Nº 141/2020 PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MAPEAMENTO E
MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE MANAUS, NO ÂMBITO
DO PROJETO “PAINEL DE POLÍTICAS: CIDADE E FLORESTAS”.
Título da vaga: Consultoria para mapeamento e monitoramento de políticas públicas socioambientais.
Departamento: Coordenação de Políticas Públicas e Cooperação Internacional - PPCI
Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física ou jurídica
Período de inscrição: 09 à 16 de novembro de 2020
I.

Objetivo
O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de serviço especializado pessoa
jurídica (PJ) ou física (PF), para contribuir na definição do método de identificação, mapeamento e
monitoramento de políticas públicas socioambientais e climáticas no município de Manaus, no âmbito do
projeto “Painel de Políticas Públicas: Cidades e Florestas”.
II.

Contexto
A realidade amazônica é plural em demandas e necessidades peculiares, que variam de local para
local (cidades, florestas e a intersecção entres dois ambientes). A capital Manaus abriga mais de 2 milhões
de habitantes, a cidade mais populosa da Amazônia brasileira, com 60% da área do município coberta por
florestas e habitada por cerca de 57% da população do Amazonas. Na capital e no seu entorno se configuram
cenários complexos de condições precárias de tratamento e acesso a água, gerenciamento dos resíduos
sólidos, mobilidade dos ambientes rurais para os centros urbanos e expansão desordenada do centro urbano
nas áreas de florestas, sobretudo, esses cenários resultam no agravamento das desigualdades sociais. Nesse
contexto de complexidades, o Poder Público deve ser acompanhado, demandado e subsidiado para que as
proposições de políticas sejam coerentes com as demandas e reais necessidades da sociedade em situação
de vulnerabilidade socioambiental.
Por isso, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) em parceria com o Instituto Clima e Sociedade
(iCS), por meio do projeto “Painel de Políticas: Cidade e Florestas” busca diagnosticar as questões chaves de
reivindicações das/os cidadãs e cidadãos em situação de vulnerabilidade social, comunidades tradicionais e
povos indígenas em contexto urbano, bem como nas regiões de interface entre cidade e ﬂorestas. Dessa
forma, o projeto tem como ﬁnalidade o engajamento da comunidade e do Poder Público visando promover a
contribuição ativa na formulação de políticas, além da aproximação entre parlamentares chaves e
movimentos sociais de representantes de povos indígenas, comunidades tradicionais e população em
situação de vulnerabilidade socioambiental.
III.

Especificação do serviço

Elaboração de desenho estratégico, realização de levantamento do histórico e status das políticas
socioambientais do município Manaus. Além disso, contribuir na estruturação do painel de monitoramento e
engajamento em políticas públicas socioambientais por meio da articulação com especialistas em
ferramentas digitais contratadas pelo projeto.
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IV.

V.

Produtos
Produto

Prazo de entrega

Produto #1 Plano de trabalho

1ª semana de dezembro de 2020

Produto #2 Mapeamento histórico de
proposições de políticas socioambientais no
nível municipal (Manaus)

2ª semana de fevereiro de 2021

Produto #3: Desenho estratégico com etapas
para a identificação, monitoramento de
proposições e estruturação de rotinas para as
relações governamentais

1ª semana de março de 2021

Produto #4: Capacitação sobre as rotinas de
relações governamentais e processo Executivo
no formato de oficina participativa.

2ª semana de abril de 2021

Requisito
a. Formação acadêmica
● Formação mínima: superior completo.
● Pós graduação é desejável.
● Formação em áreas do conhecimento relacionadas à Políticas Públicas e Sociais
(Administração Pública, Ciências Sociais, Gestão Pública, Economia, Relações
Internacionais, Direito e áreas correlatas).
b. Experiência
● Experiência em atividades relacionadas à articulação de políticas públicas,
preferencialmente na área socioambiental e/ou climática.
● Experiências em atividades de treinamento, oficinas e palestras para públicos
diversos.
c. Competências
● Ter boa rede de relacionamentos com as agências de governo, organizações não
governamentais, agências internacionais, movimentos sociais e outras entidades
atuantes no Amazonas.
● Excelentes habilidades interpessoais, em especial a capacidade de adaptação a
diferentes níveis de educação formal.
● Conhecimento avançado em pacote Office.
● Fluência em português (escrito e falado) requerido.

VI.

Remuneração e cronograma de pagamento
Serão negociados diretamente entre o contratante e o(a) Contratado(a).
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VII.

Período de vigência do contrato
6 meses a partir da data de assinatura do contrato.

VIII.

Materiais e infraestrutura
Os materiais de trabalho como notebook serão de responsabilidade do contratada(o).

IX.

Propriedade
Todos os documentos produzidos pela(o) contratada(o), fruto deste Termo de Referência, inclusive
originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do contrato e
pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor(a) para outros fins somente mediante
autorização do Contratante.
X.

Considerações gerais
A(O) Contratada(o) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais e
trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a contratação.
XI.
●

●

Envio de propostas
Para se candidatar à consultoria, a/o candidata/o deve preencher o formulário de candidatura a
vaga (disponível neste link)
○ CV detalhando experiência e qualificações relevantes;
○ Portfólio de trabalhos realizados (Estudos e/ou Pesquisas publicados ou trabalho
desenvolvido em outras consultorias, quando possível);
○ Proposta (deverá contemplar, além dos serviços da consultoria, impostos e encargos
necessários)
O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas forem recebidas neste formulário para o
processo seletivo e o início previsto da consultoria é imediato (novembro de 2020).

Manaus, 09 de novembro de 2020
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