EDITAL DE SELEÇÃO
CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
COMUNICAÇÃO

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
Buscando fortalecer a voz da sociedade civil em Mato Grosso, o Instituto
Centro de Vida (ICV) junto à outras instituições formaram o Observatório
Socioambiental de Mato Grosso (Observa-MT).
O Observa-MT é um coletivo cujo objetivo é elaborar, publicar e difundir dados
sobre a situação socioambiental de Mato Grosso. Com isso, almeja-se democratizar
o acesso à informações de qualidade e fiscalizar as políticas públicas do estado na
área ambiental. Estão no campo de atuação do Observa-MT assuntos como
desmatamento, uso de agrotóxicos e invasões a Terras Indígenas.
As instituições que compõem o Observa-MT possuem um corpo próprio de
comunicadores que atuam diretamente nas ações do Observa-MT, mas dado o
aumento da demanda das ações propostas pelo coletivo, é necessária a contratação
de serviços de comunicação específico para às ações internas e externas da rede.
Nesse contexto, esse edital visa a contratação de uma consultoria especializada para
a comunicação do Observa-MT.
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Objetivo da Consultoria
O objetivo do presente termo é a contratação de um (a) comunicador (a) que
atue dentro da estrutura do Observa-MT, com foco tanto na comunicação interna
quanto externa do coletivo.
.
Atividades e produtos esperados
A pessoa contratada irá acompanhar as atividades do Observa-MT e auxiliar nas
ações de comunicação, o que incluirá:
● Criação e gestão das redes sociais do Observa-MT;
● Apoio na criação e produção de materiais para as redes sociais do ObservaMT;
● Produção de materiais e conteúdo para o site do coletivo;
● Produção de atas nas reuniões de comunicação do Observa-MT, inclusive a
do GT de Comunicação, e envio dos documentos ao coletivo;
● Apoio, junto à Uma Gota no Oceano, da produção do calendário estratégico
anual do Observa-MT;
● Registro em foto e texto de encontros presenciais do Observa-MT e de
atividades do coletivo para inserção no site e nas redes sociais do coletivo;
● Apoio na consolidação de informações sobre as pesquisas e campanhas
realizadas pelo Observa-MT.
● Participação nas reuniões semanais do coletivo e do Gt de comunicação.
Informações complementares
O consultor deverá trabalhar de maneira coordenada com a equipe técnica do
projeto e da Secretaria Executiva do Observa-MT. As atividades serão desenvolvidas
em Cuiabá, sendo necessário residir na cidade. A consultoria terá o prazo de 10
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
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• Currículo resumido (máximo 3 páginas), listando experiências anteriores,
comprovando experiência na área;
• Proposta de trabalho, descrevendo a 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 seletivocomunicacao@icv.org.br com o assunto:
“Seleção comunicação”.
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: 23/05/2022
(envios após esta data não serão considerados)
Comunicação ao candidato/a: Até 27/05/2022.
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