
               
   

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

CONSULTOR(A) EM EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO 

CONECT@GRO FUNBIO 

 

 

Edital nº 03/2021 

 

Sobre o Instituto Centro de Vida – ICV 

 

Fundado em 14 de abril de 1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse 

público (OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas para sustentabilidade do 

uso da terra e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro para Mato Grosso é que o estado se torne 

referência em governança ambiental e controle do desmatamento, com as áreas protegidas 

efetivamente conservadas e manejadas, uma produção empresarial agropecuária e florestal pautada 

em práticas sustentáveis e uma agricultura familiar fortalecida com base agroecológica. 

 

Contextualização 

 

 O Instituto Centro de Vida ICV tem trabalhado desde 2010 para promover práticas 

sustentáveis em fazendas de pecuária na Amazônia, melhorando o seu desempenho econômico, 

social e ambiental. Com isso, tem contribuído para reduzir o desmatamento, conservar e recuperar 

os recursos naturais e fortalecer a economia local. Para o seu desenvolvimento o ICV sempre buscou 

parcerias, incluindo empresas, órgãos de pesquisa e sindicatos de produtores e outras organizações 

da sociedade civil.  

Os bons resultados adquiridos por estas iniciativas contribuem para que a região esteja sendo 

reconhecida como um celeiro de métodos sustentáveis em produção agropecuária. No entanto, para 

uma adoção contínua e ampliada de boas práticas em número maior de fazendas, é necessário cada 

vez mais de assistência técnica qualificada: fazendas dispostas a contratar assessoria técnica e 

assessores capacitados e qualificados. Boas práticas bem assistidas e monitoradas podem gerar 

melhor aplicação e uso de recursos aliados a resultados econômicos, desenvolvimento humano e 

conservação ambiental. 

Nesse contexto, o ICV aprova junto ao REM MT o projeto Conect@gro, contando com 

alguns parceiros: Campo S/A; Sicredi Grandes Rios; Embrapa Agrossilvipastoril; Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT); Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT); e Universidade Federal 

de Goiás (UFG).  Com intuito de estimular produtores à contratação de assessoria técnica privada, 

de contribuir com a formação de futuros técnicos através da formação acadêmica associada a 

vivência de campo, e fomentar o crédito rural consciente, esse projeto pretende disseminar bons 

resultados a partir de aplicação do conceito em 15 fazendas no Norte de Mato Grosso, envolvendo 

iniciativa privada, agente de crédito, técnicos e produtores.   

 

Objetivo da Consultoria 

 



               
Contratação de empresa especialista em adequação ambiental, para: i) desenvolver 

doagnóstico da situação ambiental em 15 propriedades rurais, orientando e acompanhando o 

processo de adequação junto aos orgãos competentes; ii) planejar, orientar e acompanhar projetos 

de restauração florestal em 15 propriedades rurais.  

 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas estão: 

 

1 - O diagnóstico agroambiental é feito em conjunto pelas duas consultorias, produtiva e ambiental, 

cada qual complementando o mesmo com seus produtos específicos. A partir do diagnóstico, 

elabora-se um projeto para adequação: 

• Visitas de campo; 

• Levantamento do perfil e caracterização da propriedade; 

• Mapa de passivos ambientais; dinâmica de desmatamento; consulta e encaminhamentos de 

adequação para o CAR; embargos; APF Rural, etc. 

2 - Implantar o projeto elaborado, orientar os encaminhamentos de adequação ambiental, análise 

documental e de peças técnicas para atualização do CAR na base do SIMCAR e recuperação de 

passivo ambiental apontado no diagnóstico e projeto: 

• Visitas de campo; 

• Adequação documental; 

• Implantação e monitoramento do restauro florestal. 

 

Prazo de contratação 

 

A contratação será de um ano, contados após a assinatura do contrato. O prazo poderá ser prorrogado 

pelo tempo necessário, a critério da Contratante. 

 

Formação mínima 

• Engenharia Florestal ou áreas afins; 

• Especialização. 

 

Competências e requisitos necessários:  

 

• Experiência comprovada na área; 

• Capacidade de realizar o diagnóstico ambiental, orientação para adequação ambiental (CAR; 

PRAD, APF e outras adequações junto aos órgãos competentes); 

• Planejar, executar e acompanhar projetos de restauração florestal;  

• Boa comunicação verbal e senso de organização; 

• Compromisso e capacidade de entregas no prazo; 

• Facilidade no trabalho em equipe; 

• Carteira de motorista A/B.  

 

 

 



               
 

 

Informações complementares 

 

O prestador(a) de serviços autônomo deverá trabalhar de maneira coordenada com a equipe 

técnica do projeto. As despesas com transporte, hospedagem, alimentação e outras que envolvam a 

logística para a realização das atividades previstas neste edital, estarão a cargo da contratante. O 

contratado deverá entregar cópias de todos os documentos que servirem de base para a elaboração 

dos produtos solicitados neste edital e todo o conteúdo intelectual produzido por esta consultoria 

será de propriedade do ICV. Os pagamentos serão vinculados aos produtos e serão realizados após 

sua entrega e aprovação pelo ICV. 

 

Processo de seleção 

 

• Carta de apresentação, descrevendo o interesse na vaga, motivações e as habilidades 

pessoais que podem contribuir para o trabalho. 

• Currículo resumido (máximo 3 páginas), listando experiências anteriores, comprovando o 

atendimento aos itens elencados no item “Competências necessárias” e indicando duas 

referências profissionais – nome, instituição, telefone e e‐mail para contato. 

• Proposta de trabalho, descrevendo a abordagem e metodologia proposta para o 

desenvolvimento das atividades, tempo de trabalho (horas trabalho para cada atividade e 

valor da hora/atividade), valor total da proposta, valor de cada parcela. 

 

O documento com as informações solicitadas (Carta apresentação, Currículo resumido, Duas 

referências) deve ser anexado no e‐mail em arquivo único, em PDF para o e-mail 

seletivo.consultor@icv.org.br com o assunto: “Seleção Consultor - Conect@gro Funbio” 

 

O ICV valoriza a diversidade de gênero, racial e cultural em suas equipes. Por isso, incentivamos 

candidaturas de mulheres, negras/os, indígenas, pessoas com deficiência, de diferentes origens e 

orientações sexuais ou crenças religiosas. 

 

ATENÇÃO: O primeiro passo da avaliação é a carta de apresentação da pessoa interessada na 

vaga. Os currículos só são analisados após a avaliação da sua carta. Dê especial atenção ao redigir 

a sua carta de apresentação. 

 

 

Data limite para envio: 06/04/2021 

(envios após esta data não serão considerados)  

 

 

Avaliação das propostas: 07/04 a 08/04. 

Seleção do consultor: 09/04. 

Comunicação ao candidato/a: até 12/04. 

mailto:seletivo.consultor@icv.org.br

