
 

 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 
 
 

ERRATA I - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) No 34451/2020 
 

Brasilia/DF, 28 de agosto de 2020. 
 
 
Fazemos referência à MI em epígrafe para informar as seguintes alterações: 
 

1- Fica prorrogado até o dia 02/09/2020 o prazo para recebimento de propostas no 
âmbito da presente MI. 
 

2- Quanto aos objetivos específicos:  
 
Onde se lê: “Específicos: Identificar profissionais qualificados residentes nos estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins 
para participar de processo de seleção de oportunidades...”  
 
Leia-se: “Específicos: Identificar profissionais qualificados residentes ou com experiência 
profissional nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins para participar de processo de seleção de 
oportunidades...”  

 
 
As demais informações descritas na MI permanecem inalteradas. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Unidade de Compras e Contratos 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD – Brasil 
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CONVOCATÓRIA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

Número de Referência: MI No 34451/2020 

Descrição: 

Solicitação de manifestação de interesse de pessoa física com 
perfil para elaboração de plano de ação pós- covid-19 
(decorrente dos impactos da pandemia) nos Estados da 
Amazônia Legal 

Data limite para recebimento da 
manifestação de interesse: 

02 de setembro de 2020 

Data de publicação desta 
convocatória: 14 de agosto de 2020 

  
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vem por meio desta convidar Pessoas Físicas 
(consultores individuais) qualificadas de acordo com as especificações presentes nesse documento a 
manifestar seu interesse em participar de futuras oportunidades de trabalho, conforme segue: 
 
Contextualização: 
 
O surgimento da pandemia de covid-19 tem aumentado significativamente os desafios enfrentados pelos 
estados da Amazônia no combate ao desmatamento ilegal, incêndios florestais e outros ilícitos 
ambientais, e, para o desenvolvimento de uma economia de baixas emissões. Mudanças significativas têm 
sido identificadas na dinâmica do avanço dos vetores do desmatamento e na efetividade das campanhas 
de combate aos ilícitos, que se somam aos impactos na dinâmica da economia de base florestal que é 
elemento essencial para a valorização da floresta em pé e redução da expansão das atividades de uso 
intensivo do solo, e principalmente, para o desenvolvimento socioeconômico e bem estar das populações 
locais. Os estados da Amazônia, por intermédio das suas Secretarias de Meio Ambiente, têm desenvolvido 
nos últimos anos políticas e estratégias com esses objetivos, tal como é o caso da Regularização 
Ambiental, Comando e Controle, Ordenamento Territorial, Licenciamento Ambiental, Monitoramento da 
Cobertura Florestal e Mudança do Clima, entre outras. O advento da pandemia por um lado pode estar 
aprofundando os problemas associados a implementação de tais políticas e estratégias exigindo o seu 
ajuste ou atualização, mas por outro, pode estar abrindo janelas de oportunidades para uma ação mais 
efetiva dos estados como agentes dinamizadores e promotores de uma economia de baixas emissões que 
potencialize o uso sustentável do patrimônio e ativos ambientais da região. Antes da pandemia de covid-
19 era um consenso o fato de que somente as ações de comando e controle seriam insuficientes para 
enfrentar o desmatamento e avanço de outros ilícitos; e durante a pandemia esse consenso está sendo 
amplamente ratificado. 
 
A formulação de planos de ação, que incorporem a realidade de cada estado, deverá considerar o 
contexto do aumento de taxas de desmatamento e de outros ilícitos ambientais na região, e deverá 
também identificar as tendências, os problemas, a eficiência das ações de repressão de ilícitos nos 
diversos níveis de Governo e as medidas que poderão ser adotadas pós- pandemia covid-19. Pelas 
particularidades da região, a presente convocatória abordará de forma particular para cada estado a 
perspectiva das populações indígenas e das comunidades tradicionais, no marco dos Princípios de 
Colaboração dos estados da Força Tarefa GCF com as Populações Indígenas e Comunidades Locais. As 
análises serão complementadas por um levantamento rápido das perspectivas do contexto global, 
tendências de mercado, restrições de mercado, tendências da cooperação internacional, tendências dos 



 

 

investimentos visando à economia de baixas emissões (crescimento verde), com destaque para os 
mercado da Europa, Estados Unidos e China que podem contribuir para superar os desafios do 
desmatamento e avanço de ilícitos ou aprofundá-los. 
 
Objetivos: 
 
Geral: Obter a manifestação de interesse de pessoas físicas (consultores) com qualificação técnica, 
capacidade e conhecimento da dinâmica política, econômica e social dos estados da Amazônia Legal no 
âmbito do Projeto intitulado: “Força Tarefa dos Governadores para o Clima e florestas”, nos perfis 
indicados abaixo.  
 
Específicos: Identificar profissionais qualificados residentes residentes ou com experiência profissional 
nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins 
para participar de processo de seleção de oportunidades de trabalho para a formulação de Planos de Ação 
para a Gestão Ambiental e Desenvolvimento de Baixas Emissões Pós pandemia Covid-19 dos estados da 
Amazônia que serão desenvolvidos entre os meses de setembro a novembro de 2020. 
 
Os profissionais interessados deverão encaminhar a suas manifestações de interesse identificando 
claramente o estado de residência e escolher somente uma das seguintes perspectivas de trabalho 
apresentadas abaixo: 
 

1. Perspectiva da gestão pública, onde os trabalhos serão realizados a partir de termos de referência 
específicos, a ser divulgados na próxima etapa de seleção, e sob a coordenação do PNUD e da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado onde reside o interessado. Os critérios para qualificação 
são: 
 

Formação: Nível superior, sendo desejável mestrado ou doutorado. 
Experiência profissional requerida: 

 Ter participado de pelo menos 3 projetos/atividades/ações vinculadas à gestão 
ambiental e/ou desenvolvimento sustentável no Estado de residência. 

 Experiencia na elaboração de relatórios/planos de ação participativos. 
 Conhecer a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de residência. 

Número de vagas disponíveis: 01 para cada Estado da Amazônia Legal, totalizando 09. 
  

2. Perspectiva das populações indígenas, onde os trabalhos serão realizados a partir de termos de 
referência específicos no marco dos Princípios de Colaboração entre os estados da Força Tarefa 
GCF e as Populações Indígenas e Comunidades Locais, a ser divulgados na próxima etapa de 
seleção. Os critérios para qualificação são: 
 

Formação: Nível superior, sendo desejável mestrado ou doutorado. 
Experiência profissional requerida: 

 Ter participado de pelo menos 3 projetos/atividades/ações em temáticas 
indígenas. 

 Experiencia na elaboração de relatórios/planos de ação participativos com 
populações indígenas. 

 Conhecer as principais organizações indígenas no Estado de residência. 
Número de vagas disponíveis: 01 para cada Estado da Amazônia Legal, totalizando 09. 

 
3. Perspectiva das populações extrativistas1, onde os trabalhos serão realizados a partir de termos 

de referência específicos no marco dos Princípios de Colaboração entre os estados da Força Tarefa 
 

1 São consideradas populações extrativistas para os fins deste aviso às populações agroextrativistas de ribeirinhos, 
castanheiros, pescadores artesanais, seringueiros, coletores de açaí, quebradeiras de coco babaçu, balateiros, 
 



 

 

GCF e as Populações Indígenas e Comunidades Locais, a ser divulgados na próxima etapa de 
seleção, Para abordar esta perspectiva o interessado pode residir em qualquer um dos estados 
da Amazônia. Os critérios para qualificação são: 
 

Formação: Nível superior, sendo desejável mestrado ou doutorado. 
Experiência profissional requerida: 

 Ter participado de pelo menos 3 projetos/atividades/ações em temáticas de 
populações extrativistas. 

 Experiencia na elaboração de relatórios/planos de ação participativos com 
populações extrativistas. 

 Conhecer a estrutura institucional do Conselho Nacional de Populações 
Extrativistas. 

Número de vagas disponíveis: 01. 
 

4. Perspectiva do contexto global, tendências de mercado, restrições de mercado, tendências da 
cooperação internacional, tendências dos investimentos visando à economia de baixas emissões 
(crescimento verde), com destaque para os mercados da Europa, Estados Unidos e China, onde 
os trabalhos serão realizados a partir de termos de referência específicos, a ser divulgados na 
próxima etapa de seleção. Esta perspectiva está aberta a interessados de qualquer Estado da 
Federação. Os critérios para qualificação são: 

 
Formação: Mestrado ou doutorado. 
Experiência profissional requerida: 

 Ter participado de pelo menos 3 projetos/atividades/ações nos temas de 
cooperação internacional, mercados de produtos da Amazônia e instrumentos de 
política global para o desenvolvimento sustentável. 

 Experiencia na elaboração de relatórios/planos de ação participativos. 
 Conhecer as principais organizações indígenas no Estado de residência. 

Número de vagas disponíveis: 02.  
 

 
Condições Especiais e conteúdo da manifestação de interesse: 
 
Os candidatos interessados serão qualificados de acordo com critérios acadêmicos listados na seção 
anterior e que para as perspectivas da gestão pública e populações indígenas inclui o estado de 
Residência. Este último critério foi definido em função da necessidade de conhecimento da realidade local 
e das facilidades de interação com os atores locais envolvidos, dentro das limitações de viagens e 
encontros presenciais em função da pandemia de covid-19.  
 
As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas acompanhadas do seguinte formulário geral: 
 

Nome completo: 
Estado de Residência: 
Endereço completo: 
CPF: Telefone: E-mail: 
Perspectivas de interesse: 
Obs. Escolher somente uma 
alternativa. 

1.  Gestão Pública   (  ) 
2.  Populações Indígenas (  ) 
3.  Pop. Tradicionais  (  ) 
4.  Contexto global  (  ) 

 

 
piaçabeiros, integrantes de projetos agroflorestais, extratores de óleo, plantas medicinais e extratores de outros 
produtos de origem florestal. 



 

 

 
 
 

a. Formulário específico para os interessados na perspectiva da Gestão Pública, que deve 
acompanhar o CV: 

Formação acadêmica: 1.     Graduação (   )     Mestrado (  )      Doutorado (  ) 
Conhecimento da dinâmica 
política, econômica e social do 
Estado de Residência com foco 
na gestão ambiental: 

Número de projetos/atividades/ações em que participou: 
1. Para ou com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado ou 

similar: (   ) 
2. Para ou com Outras Secretarias de Governo: (    ) 

Especifique quais: ____________________________________ 
3. Nas seguintes temáticas: 

 Gestão ambiental: (   ) 
 Bioeconomia: (    ) 
 Desenvolvimento sustentável: (   ) 
 Outros (     ) 

Especifique as áreas temáticas: 
 

4. Número de relatórios/planos de ação participativo elaborados 
ou em cuja elaboração participou:    (   ) 

5. Indique o nome e cargo de uma pessoa de contato na 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Residência: 
_____________________________ 

 
 

b. Formulário específico para os interessados na perspectiva das Populações Indígenas: 
Formação acadêmica: Graduação (   )     Mestrado (  )      Doutorado (  ) 
Conhecimento da dinâmica 
socioeconômica das 
Populações Indígenas no 
Estado de Residência: 

Número de projetos/atividades/ações em que participou: 
- Número por temática abordada: 

 Direitos: (   ) 
 Economia Indígena: (    ) 
 Outros (     ) 

Especifique as áreas temáticas:____________________ 
- Número de relatórios/planos de ação participativo elaborados 
com populações indígenas:    (   ) 
- Indique uma pessoa de contato do movimento indígena no seu 
Estado de Residência e o telefone ou e-mail para contato: 
______________________________________________ 
 

 
c. Formulário específico para os interessados na perspectiva das Populações Extrativistas: 

Formação acadêmica: Graduação (   )     Mestrado (  )      Doutorado (  ) 
Conhecimento da dinâmica 
socioeconômica das 
Populações Extrativistas: 

Número de projetos/atividades/ações em que participou: 
- Número por temática abordada: 

 Situação socioeconômica: (   ) 
 Economia extrativista: (    ) 
 Outros (     ) 

Especifique as áreas temáticas: 
 

- Número de relatórios/planos de ação participativo elaborados 
com comunidades extrativistas:    (   ) 



 

 

- Indique uma pessoa de contato do movimento extrativista no seu 
Estado de Residência e o telefone ou e-mail para contato: 
_____________________________________________________ 
 

 
d. Formulário específico para os interessados na perspectiva do Contexto Global: 

Formação acadêmica: 1. Mestrado (   )    Doutorado (  ) 
Conhecimento do contexto 
global 

Número de projetos/atividades/ações em que participou: 
- Número por temática abordada: 

 Mudança do clima: (   ) 
 Cooperação internacional: (   ) 
 Mercado de produtos de origem amazônico: (    ) 
 Instrumentos de política global para o desenvolvimento 

sustentável; (   ) 
 Outros (     ) 

Especifique as áreas temáticas: 
  _________________________________________ 
Número total de publicações realizadas sobre os temas listados na 
questão anterior:   (   ) 
 

 
Os interessados deverão encaminhar a sua manifestação de interesse, acompanhado do formulário geral, 
do formulário específico adequado à perspectiva de interesse apresentados nesta seção e o currículo (CV 
 
Envio das manifestações de interesse 
 
As informações e documentação descritas na seção anterior deverão ser entregues no endereço 
eletrônico a seguir: ic.procurement.br@undp.org. É necessário identificar no assunto do e-mail: 
Manifestação de Interesse 34451/2020 e encaminhar como anexos o formulário geral e específico e o 
currículo (CV). 
 
Esta solicitação de Manifestação de Interesse não constitui uma solicitação de proposta. Nenhum outro 
detalhe ou informação sobre esta convocatória será disponibilizada antes da emissão do Edital com os 
correspondentes termos de referência. 
 
A submissão de uma Manifestação de Interesse não garante automaticamente a inclusão da Pessoa Física 
em futuros processos. 
 
Em caso de dúvidas, durante o período previsto para envio da Manifestação de Interesse é possível enviar 
questionamentos para o e-mail: ic.procurement.br@undp.org, cuja demanda será analisada.  
 

Informações de Contato:  
Casa das Nações Unidas 
Equipe de Compras 
Ref: MI 34451/2020 
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17  
Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns, Salas 117 a 123  
CEP 70800-400 – Brasília, DF - Brasil 
E-mail: ic.procurement.br@undp.org 
 


