
FUNDAÇÃO VITÓRIA AMAZÔNICA – MANAUS / AM 
TERMO DE REFERÊNCIA N° 05/2022 

  
 

 
Rua Estrela Dalva 146, Loteamento Parque Morada do Sol, Bairro Aleixo, Manaus/AM - 69060-093 

Tel: (92) 3642 4559/ 3236-3257 
E-mail: fva@fva.org.br – website: www.fva.org.br 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PESSOA JURÍDICA EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL- TdR N. 05/ 2022 
 

 

 

1. SOBRE A FVA 

 

A Fundação Vitória Amazônica (FVA) é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve 

programas e projetos na Amazônia nas áreas de conservação ambiental, desenvolvimento 

socioeconômico, planejamento territorial e educação. Nos 32 anos de trabalhos na Amazônia, no 

âmbito do Programa Geopolítica para a Conservação, tem procurado gerar, sistematizar e 

disponibilizar conhecimentos relevantes para atores-chave visando influenciar políticas públicas e 

processos de tomada de decisão em diferentes escalas na Amazônia. 

 

2. SOBRE O PROJETO  

 

 O projeto será executado no território da Reserva da Biosfera da Amazônia Central (RBAC), 

localizada no Estado do Amazonas. A RBAC está localizada em uma vasta região influenciada por 

grandes rios como o Negro, Solimões, Amazonas e seus afluentes, além da área de transição da 

Planície Amazônica com o escudo das Guianas. Designada em 2001, a reserva possui cerca de 19.8 

milhões de hectares, o equivalente à soma dos territórios de Portugal, Bélgica, Holanda e Suíça. É 

formada por vastas áreas protegidas e por unidades menores que funcionam como importantes 

corredores ecológicos na manutenção do fluxo genético de espécies entre essas diferentes unidades.  

 Ressalta-se que a área de atuação do projeto está contida em Unidades de Conservação que 

compõe a RBAC e que estas são tituladas como territórios geridos pelas esferas municipal, estadual e 

federal. Apenas no caso da APA Maroaga, existem propriedades privadas registradas e com o 

Cadastro Ambiental Rural realizado, nas UC’s de uso sustentável, o patrimônio territorial é registrado 

por meio de CDRU (Concessão de direito real de uso), já nas de proteção integral são geridas pelo 

plano de gestão. Nessa região estão as paisagens mais deslumbrantes da planície amazônica e uma 

das maiores biodiversidades do planeta. Dentro da Reserva da Biosfera da Amazônia Central 

encontra-se o Complexo de Conservação da Amazônia Central, um território de quase 6 (seis) 
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milhões de hectares reconhecido como Sítio do Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, formado 

pelos Parques Nacionais do Jaú e Anavilhanas e pelas Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) Amanã e Mamirauá. As belezas cênicas e naturais dessa região, aliadas à riqueza cultural dos 

povos tradicionais, indígenas e ribeirinhos, resultam em um enorme potencial ecoturístico de baixo 

impacto, tendo Manaus como o grande centro urbano e seu principal acesso.  

Devido a essa importância, a UNESCO e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas 

uniram esforços para o desenvolvimento de um Plano de Ação para a RBAC, com base na 

metodologia global de planejamento de Reservas da Biosfera. Neste contexto, a presente proposta 

pretende atender este plano, nas áreas protegidas, unidades de conservação Municipal, Estadual, 

Federal, especialmente as que ainda não foram beneficiadas por outros projetos com temática de 

combate a incêndios e queimadas, complementando assim, as ações de proteção do território. 

 

3. ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO. 

 

 As unidades de conservação foram selecionadas com base na concentração de focos de calor 

entre os anos de 2021 e 2022, e que pudessem cobrir todas as porções territoriais da RBAC de Leste a 

Oeste. A APA Maroaga encontra-se no município de Presidente Figueiredo na porção nordeste do 

território, a RDS do Tupé no centro, no entorno imediato da cidade de Manaus, a RESEX Rio Unini e 

PARNA Jaú na porção centro/oeste do território. 
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4. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  

 

Contratação de Pessoa Jurídica para desenvolver, planejar e executar atividades de educação 

ambiental em pelo menos 3 oficinas a serem realizadas no âmbito do projeto. 

 

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

A empresa selecionada desenvolverá as seguintes atividades: 

I. Apoiar o planejamento e sistematização de informações do projeto; 

II. Confeccionar materiais educativos sobre a temática do projeto;  

III. Apoiar a organização das oficinas de Educação Ambiental nas Unidades de Conservação; 

IV. Realizar apresentações, dinâmicas e outras atividades no contexto das oficinas de educa-

ção ambiental; 

V. Apoiar a elaboração de relatórios e devolutivas para financiadores e parceiros; 

VI. Outras atividades relacionadas ao projeto. 

 

6. QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

 

A empresa contratada deverá estar regularizada e deve indicar um profissional com as seguintes 

qualificações para a realização das demandas deste Termo de Referência: 

 

I. Graduado em Engenharia Ambiental, Agronomia, Geografia, Educação Ambiental, Ciências 

Ambientais e áreas afins;  

I. Ter experiência em atividades de educação ambiental, com foco na temática do projeto e 

de preferência em Unidades de Conservação. 

II. Possuir disponibilidade para viagens e expedições; 

III. Boa capacidade de articulação, realização de oficinas, dinâmicas de grupo e atividades de 

educação ambiental; 

IV. Pontualidade e responsabilidade. 

 

7. REQUISITOS: 

 

A empresa contratada deverá dispor de profissional com as seguintes qualificações:  

 

I. Experiência em atividades de educação ambiental em comunidades ribeirinhas, indígenas e 

Unidades de Conservação; 

II. Conhecimento das dinâmicas de roçado sem fogo, permacultura e sustentabilidade; 

III. Carteira de habilitação B (desejável); 
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IV. O profissional indicado deverá dispor de computador próprio para realização das oficinas e 

demais atividades do projeto. 

 

 

8. DURAÇÃO DA CONSULTORIA: 

 

A consultoria terá duração de até 7 meses a partir da assinatura do contrato ou até que os produ-

tos sejam entregues e as oficinas sejam realizadas, podendo ter a duração prorrogada mediante 

acordo entre ambas as partes. 

 

9. CONDIÇÕES: 
 

I. Local de trabalho: Escritório da FVA Manaus – Rua Estrela D’Alva, 146, Morada do Sol – 

Aleixo, Manaus; 

II. As oficinas serão realizadas nas comunidades rurais de Novo Airão, Manaus e Presidente 

Figueiredo- AM; 

III. Excelente ambiente de trabalho; 
IV. Projetos inovadores e desafiadores; 
V. Estrutura global de informação e conhecimento. 

 
10. COMO SE CANDIDATAR 
 

Os (As) interessados (as) deverão ser encaminhar os documentos relacionados a seguir para o e-

mail: rh@fva.org.br com copia para ingrid@fva.org.br . 

 

Assunto: PROGRAMA BRIGADISTAS - TDR No. 05/2022 

 

As propostas deverão conter*: 

I. Portfólio da empresa; 

II. Carta de Apresentação (até 2 páginas) contendo: descrição dos trabalhos realizados pela 

empresa, focando principalmente nos serviços relacionados ao conteúdo destes TdR, CNPJ 

e endereço da empresa; nome completo e CPF do responsável legal pela empresa, 

telefone e e-mail de contato; 

        III.       Currículo do profissional que irá realizar o serviço; 

III. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal (CNPJ); 

IV. Proposta de valor por produto previsto na contratação, contendo no mínimo: plano de 

trabalho; apresentação e elaboração do material da oficina e realização das oficinas. 

 
*Documentos complementares poderão ser solicitados aos candidatos selecionados para as entrevistas. 

 

mailto:rh@fva.org.br
mailto:ingrid@fva.org.br
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** Inscrições fora dos padrões aqui estabelecidos (prazo, formato, título da mensagem de e-mail, e-mail 

especificado para submissão da inscrição etc.) não serão consideradas. 

 

 
11. MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

 
O portfólio e a carta de apresentação serão avaliados com base nos seguintes critérios: 

I. Adequação da formação acadêmica do profissional indicado pela empresa; 
II. Adequação e tempo de experiência em projetos socioambientais na Amazônia; 
III. Experiência prévia em processo de oficinas na temática do projeto; 
IV. Disponibilidade de viagens para atividades de campo de acordo com o calendário de 

atividades do projeto; 
V. Experiência de trabalho com organizações da sociedade civil. 
 

12. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 

I. Recebimento de currículos até 11 de setembro de 2022; 
II. Entrevistas 13 de setembro de 2022; 

III. Resultado até o dia 14 de setembro de 2022, com início imediato. 
 

 
13. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:  

1. Contratação via Pessoa Jurídica- PJ (a CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas – da PJ 

contratada deve está adequada ao serviço em questão).  

 
Dúvidas e questionamentos devem ser feitos até dia 09 de setembro de 2022 pelo e-mail 
ingrid@fva.org.br. 

mailto:ingrid@fva.org.br

