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EDITAL DE SELEÇÃO 

Consultor(a) para sistematização de experiências e avaliação do projeto Redes 
Socioprodutivas 

Edital nº 08/2022  

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) realiza desde 2018, junto ao Fundo Amazônia, 

o Projeto “Valorizando Cadeias Socioprodutivas Amazônicas”. O objetivo é fortalecer

organizações constituídas por agricultores(as) familiares da região norte e noroeste 

do Estado de Mato Grosso, no intuito de gerar atratividade às cadeias de valor 

sustentáveis e que contribuem para a manutenção da floresta em pé.  

O projeto apoia 20 organizações comunitárias (associações e cooperativas), 

que trabalhem com pelo menos uma das 6 cadeias previstas no projeto: Cacau, 

Babaçu, Castanha, Hortifrutigranjeiros, Café e Leite. Ao longo dos anos foram 

mapeadas as diversas lacunas que dificultam o desenvolvimento dessas cadeias de 

valor no âmbito e realidade das organizações. A partir dessas visões, construídas 

com as comunidades, foram desenhadas estratégias em cada etapa – produção, 

beneficiamento e comercialização. Essas ações foram apoiadas pelo Redes 
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Socioprodutivas desde então, com investimento direto, ações de capacitação, 

mobilização, comunicação e articulação com políticas públicas em 6 municípios, 

Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Cotriguaçu e 

Colniza. 

Após 5 anos de trabalho, houve acúmulo de experiências, aprendizagens e 

diversas iniciativas comunitárias bem-sucedidas. Coletar, gerenciar e difundir as 

lições e experiências produzidas pelas pessoas envolvidas no projeto é parte 

fundamental da gestão do conhecimento, transformando-os em conhecimento 

coletivo, que possa enriquecer e facilitar outros projetos de natureza semelhante.   

 Objetivo da Consultoria

O objetivo do trabalho é sistematizar a evolução da estratégia, ações e lições do 

projeto Redes Socioprodutivas nos últimos 5 anos de atuação. 

De forma específica o(a) consultor(a) deve: 

1) Ler e extrair informações relevantes do material acumulado do projeto: estudos, 

relatórios e materiais de comunicação; 

2) Elaborar proposta de coleta e organização das informações, de forma a extrair a 

essência, mudanças ao longo do percurso, aprendizagens e conquistas ao longo dos 

anos de execução do projeto; 

3) Realizar uma intervenção em campo para complementar informações das 

principais ações e depoimentos dos participantes e parceiros do projeto; 

4) Documentar e criar um material atrativo e simplificado para divulgação da 

experiência, tanto para famílias agricultoras, como demais parceiros na região (o 

serviço de diagramação não deve ser previsto, será realizado posteriormente). 

Informações complementares 

O(a) consultor(a) 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 
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a cargo da contratante. O(a) contratado(a) 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 

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

comprovando experiência na área

• 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 deve ser anexado no e‐mail em arquivo 

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

Consultor – Sistematização”. 

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: 01/08/2022 

(envios após esta data não serão considerados) 


