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EDITAL DE SELEÇÃO 

 
 CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 

CONTABILIDADE 
 

Edital nº 03/2022  
 
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 em sua missão a construção de soluções 

compartilhadas para a sustentabilidade do uso do solo e dos recursos naturais. Em 

uma de suas frentes de atuação, trabalha para promover a restauração de passivos 

ambientais na Amazônia mato-grossense, principalmente em áreas de preservação 

permanente degradadas em propriedades da agricultura familiar. 

Buscamos disseminar essas inovações para dar amplitude e influenciar outros 

atores para além dos territórios em que atuamos. Fazemos isso com base em estudos 

e análises, bem como em experiências de campo, sempre buscando a participação 

efetiva dos atores nesse processo. Para isso, construímos parcerias com diversos 

setores com os quais nos relacionamos, como governos, organizações, redes, 

coletivos, empresas e mídias. 

Desde a formação da Rede de Produção Orgânica da Amazônia Mato-

grossense, associação formalizada em 2019, o ICV vem apoiando a consolidação 

dessa organização que tem como intuito fomentar e desenvolver a agricultura 

orgânica junto a agricultura familiar da região norte e noroeste de Mato Grosso. O 

projeto Agroecologia em Rede (financiado pelo Programa REM/FUNBio), em 

execução desde janeiro de 2021, vem dar continuidade a essa construção, e um de 

seus objetivos é a assessoria aos processos administrativos da rede. Isso toma 

grande importância no momento atual devido a criação de um Fundo Rotativo 

Solidário vinculado a REPOAMA, realizado também com apoio do projeto 

Agroecologia em Rede. 
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 Objetivo da Consultoria 

 Contratação de consultoria especializada em serviços de contabilidade para 

prestar assessoria aos processos administrativos e contábeis da Rede de Produção 

Orgânica Amazônia Mato-grossense. 

 

 

Atividades e produtos esperados 

Espera-se dessa consultoria acompanhar e viabilizar a regularização e 

assessoria contábil e tributária da Rede de Produção Orgânica da Amazônia Mato-

grossense (REPOAMA), através de relatórios que apresentem as atividades 

desenvolvidas pela REPOAMA de fevereiro e março de 2022, de abril e maio de 2022, 

de junho e julho de 2022, agosto e setembro de 2022 e de outubro e novembro de 

2022. Os relatórios devem ser entregues em formato Word ou PDF descrevendo as 

atividades realizadas no período referente a assessoria contábil dos meses citados 

anteriormente. Se necessário o relatório deve conter anexo as declarações e 

documentos emitidos para manutenção e regularização dos processos contábeis da 

REPOAMA. 

 

 

Informações complementares  

O consultor 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. A consultoria terá o prazo de 11 meses contados a partir da assinatura 

do contrato e os pagamentos serão vinculados aos produtos e serão realizados somente 

após sua entrega e aprovação pelo ICV.  

 

Processo de seleção  

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

comprovando experiência na área; 
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• Proposta de trabalho, descrevendo a abordagem e metodologia proposta para o 

desenvolvimento das atividades, contando 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 deve ser anexado no e‐mail em arquivo 

único, em PDF e enviado para selecaoconsultor@icv.org.br com o assunto: “Seleção 

Consultor Contábil”. 

 

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.  

 

Data limite para envio: 03/02/2022 

(envios após esta data não serão considerados) 

Comunicação ao candidato/a: Até 28/02/2022. 


