TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO
PARA FUNDO DE PEQUENOS E MICRO PROJETOS INDÍGENAS
1 Introdução
Este Termo de Referência visa à contratação de Assessoria Técnica para
acompanhamento e gestão do Fundo de Pequenos e Micro Projetos comunitários, no
escopo do Projeto CTI/ISPN/USAID- “Gestão Ambiental e Territorial Integrada de
Terras Indígenas na Amazônia Oriental”.
1.1 Instituições envolvidas
O CTI foi criado por jovens antropólogos no início de 1979 e tem como marca de sua
identidade a atuação direta em Terras Indígenas com o objetivo de assessorar os
povos indígenas na gestão efetiva de seus territórios, fortalecendo sua autonomia e
organização política. O CTI atua em Terras Indígenas inseridas nos Biomas
Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.
O ISPN é um centro de pesquisa e documentação independente, sem fins lucrativos,
fundado em 1990, com sede em Brasília e escritório em Santa Inês/MA. Sua atuação
no campo ecossocial tem foco nos povos indígenas, comunidades tradicionais,
agricultores familiares e suas organizações.
2 Objetivos
Assessoria Técnica para acompanhamento e gestão do Fundo de Pequenos e Micro
Projetos comunitários, no escopo do Projeto CTI/ISPN/USAID- “Gestão Ambiental e
Territorial Integrada de Terras Indígenas na Amazônia Oriental”.
3 Contexto
A Amazônia Oriental exemplifica as sérias ameaças e impactos à biodiversidade e
serviços ambientais que vêm afetando a região amazônica maranhense. Embora as
terras indígenas e as unidades de conservação atuem como barreiras ao avanço do
desmatamento, seu status legal de áreas protegidas não os isenta da constante
pressão de madeireiros, carvoeiros, fazendeiros e agronegócios associada ao avanço
de fronteiras agrícolas e extrativistas. Essas pressões são exacerbadas pelos grandes
projetos de desenvolvimento econômico como estradas, usinas hidrelétricas, ferrovias
e outras obras de infraestrutura.
O projeto CTI/ISPN/USAID- “Gestão Ambiental e Territorial Integrada de Terras
Indígenas na Amazônia Oriental” tem como objetivo geral contribuir para a
conservação da Amazônia Oriental, no estado do Maranhão e norte do Tocantins, por
meio da gestão territorial e ambiental integrada de 10 Terras Indígenas, habitadas por
cerca de 19.000 indígenas e somando mais de 2 milhões de hectares. Com a
capacitação dos povos indígenas e sua instrumentalização com ferramentas de
gestão, pretende-se melhorar a governança e proteção dessas terras indígenas,
assegurando sua contribuição para a conservação da biodiversidade e manutenção
1

de serviços ecossistêmicos.
O projeto contribuirá à implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e
Territorial de Terras Indígenas – PNGATI, usando os instrumentos e ferramentas
reconhecidos pela Política, tais como os Planos de Gestão Territorial e Ambiental
(PGTAs), Etnomapeamentos e Etnozoneamentos. Nisto, o projeto traz como principal
aspecto inovador a meta de trabalhar esses instrumentos em nível de complexo
cultural/territorial e na perspectiva de integração com outras áreas protegidas, tais
como unidades de conservação.
4 Atividades a serem realizadas
Atividades a serem desenvolvidas são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoiar a elaboração dos editais para Pequenos e Micro Projetos;
Catalogar conforme a metodologia acordada os projetos encaminhados;
Organizar a Comissão de Seleção dos projetos;
Organizar as oficinas de alinhamento e planejamento para os projetos
selecionados;
Acompanhar e monitorar em campo a execução dos projetos;
Organizar e sistematizar os relatórios de execução e relatórios financeiros dos
projetos;
Prover orientações constantes às entidades beneficiadas visando a boa
execução dos projetos;
Participar de reuniões com equipe do ISPN e CTI;
Reportar constantemente o andamento das atividades à Coordenação do
projeto (CTI-ISPN);
Fornecer relatórios mensais de atividades à Coordenação do projeto (CTIISPN).

Outras atividades correlatas não relacionadas acima poderão ser inseridas para o bom
andamento dos serviços.
5 Pagamento dos Honorários
O pagamento se dará mediante parcelas mensais de acordo com o contrato firmado
entre as partes e apresentação do relatório de atividades mensais. As negociações
relacionadas a valores serão definidas durante entrevistas com os finalistas.
O valor será pago mediante a emissão de nota fiscal, em até 10 dias úteis, após a
validação e aceite do respectivo relatório por parte da equipe do projeto.
6 Prazo de Execução
A vigência do contrato será de 12 meses, a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado, conforme entendimento entre as partes.
7 Perfil
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensino Superior completo, preferencialmente nas áreas de humanidades,
Ciências Sociais ou Ciências da Natureza;
Experiência com povos indígenas;
Experiência de trabalho com organizações da sociedade civil e/ou de base
comunitária;
Experiência com elaboração e gestão de projetos socioambientais e/ou de base
comunitária;
Capacidade de mobilização e organização de atividades;
Capacidade para trabalhar em equipe;
Conhecimento de informática;
Proeficiência desejável em Língua Inglesa;
Disponibilidade para morar no Maranhão.

8 Seleção dos candidatos
A seleção do candidato será realizada por Comissão composta por membros da
equipe do CTI e ISPN.
9 Etapas

Etapa

Data

Divulgação do Edital para recebimento 03 de setembro a 27 de setembro de
dos currículos
2019
Entrevistas

01 de outubro de 2019

Resultado final

02 de outubro de 2019

10 Envio dos currículos
Interessados devem encaminhar os currículos até o dia 27 de setembro de 2019 para
o e-mail curriculospngati@ispn.org.br
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