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EDITAL DE SELEÇÃO CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO 

para estruturação de proposta metodológica do Sistema Estadual Integrado da 

Agricultura Familiar de Mato Grosso – SEIAF/MT 

 

Edital nº 06/2022  

 

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  

Mato Grosso é o 2º estado no ranking de emissões de GEE em Brasil. 67% das emissões 

de MT são devidas ao desmatamento do Floresta Amazônica, altamente ligada à 

pecuária. Para reduzir sua contribuição para as mudanças climáticas, MT criou em 2015 

um baixo carbono estratégia agrícola baseada em um conjunto de metas ambiciosas: a 

Produzir, conservar e incluir estratégia. Um dos principais objetivos da estratégia do PCI 

é garantir a inclusão socioprodutiva da agricultura familiar e promoção de alternativas 

econômicas atividades à pecuária e soja que geram renda e evitem novos 
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desmatamentos. No entanto, conforme demonstrado pelo monitoramento oficial, a 

inclusão de PCI as metas progrediram pouco nos últimos 4 anos.  

Para melhorar o impacto do PCI na inclusão da agricultura familiar, o 

detalhamento da estratégia PCI mostrou as necessidades de combinação de arranjos 

entre (1) setor privado compromissos em cadeias de valor, (2) implementação eficaz de 

programas governamentais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou o 

Plano Estadual da Agricultura Familiar (PEAF) com estratégias para melhorar o acesso 

ao crédito, capacitação, assistência técnica e suporte administrativo, e (3) arranjos locais, 

como mecanismos territoriais de inclusão das comunidades rurais. Esse último, exige 

mais investimento, tempo e envolvimento de atores locais para levar a um impacto 

concreto. 

O presente projeto “Arranjos Socioprodutivos para Territórios Livres de 

Desmatamento”, financiado pela Fundação Walmart, visa criar um modelo replicável 

para o estado de uma abordagem da inclusão socioprodutiva em territórios livres de 

desmatamento. Este arranjo local envolverá atores de sociedade civil, governos, setor 

privado, agentes financeiros e organizações comunitárias para apoiar a disseminação 

de práticas de produção sustentável e orgânica. Este arranjo leva em consideração 

assistência técnica, acesso a créditos e acesso a mercados, bem como apoiar a 

implementação de políticas para a produção familiar sustentável. Para tanto, o ICV 

trabalhará em três objetivos principais: 

(1) Alinhamento entre rural estadual e rural municipal políticas de 

desenvolvimento facilitando sua implementação no território;  
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(2) Criação de um centro de assistência técnica à agricultura orgânica e produção 

agroflorestal com regime de crédito; 

(3) Construção de arranjos (parcerias locais) que considerem produção familiar 

em escala comercial. 

 

Objetivo da Consultoria  

Para garantir uma metodologia para coleta de dados para o Sistema Estadual Integrado 

da Agricultura Familiar de Mato Grosso – SEIAF/MT, a contratação da consultoria visa 

apoiar na estruturação de proposta metodológica para o SEIAF/MT a ser adotado pelos 

municípios piloto. 

O SEIAF/MT é uma ferramenta eletrônica para a coleta de dados primários sobre a 

agricultura familiar de Mato Grosso em nível municipal com o objetivo principal de 

subsidiar a construção, implementação e monitoramento de iniciativas voltadas a esse 

segmento. A construção do Sistema foi motivada pela escassez de dados relacionados à 

agricultura familiar do Estado que tem implicações na formulação de estratégias para o 

segmento, tanto pelas entidades públicas quanto privadas.  

 

Informações complementares  

O consultor deverá trabalhar de maneira coordenada com a equipe técnica do projeto. A 

consultoria terá o prazo de 04 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.  
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Processo de seleção  

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

comprovando experiência na área; 

 

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

desenvolvimento do estudo, 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  seletivo.consultor@icv.org.br com o assunto: “Seleção 

Consultor SEIAF”.  

 

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: 25/03/2022 (envios após esta data não serão considerados)  

Comunicação ao candidato/a: Até 30/03/2022. 

mailto:seletivo.consultor@icv.org.br

