
 
 

 
Solicitação de Proposta nº 31948/2018 

 
 
Brasília 09 de abril de 2018 
 
 

ASSUNTO: Avaliação de Fluxos de Financiamento, Necessidades e Lacunas na gestão da conservação da 
biodiversidade e dos serviços ambientais e para Desenvolvimento de estratégia de mobilização de 
Recursos Financeiros para a Biodiversidade.  
 
 

Questionamentos e Respostas 
 
 
Questionamento 1. Em lugares diferentes do edital, é solicitado o envio do diploma dos participantes da 
equipe técnica, no entando de formas diferentes. Na página 24 e 25 é solicitado o diploma de graduação 
para o coordenador e diploma, no mínimo de mestrado, para os especialistas. Em outra seção (pág. 29) 
pede o diploma de graduação de todos os participantes e na pág. 21 pede o diploma autenticado em 
cartório. 
 
Como devemos proceder? 
 
Resposta: Solicita-se a apresentação de diploma ou certificado de graduação, assim como de diploma ou 
certificado de pós-graduação (no mínimo mestrado) dos profissionais, de acordo com o ponto 10.3.  
 
Perguntamos isso pois um dos especialistas possui dois diplomas de graduação no Brasil, e um de 
mestrado na França, que foi autenticado lá. Tudo bem enviar assim? Há necessidade de autenticação de 
todos os diplomas?  
 
Resposta: A SDP solicita que que a formação acadêmica da equipe técnica designada para desenvolver os 
trabalhos seja comprovada por meio da apresentação de cópia autenticada de diploma/certificado 
reconhecido pelo Ministério da Educação. No caso mencionado, sendo o(s) certificado(s) emitido(s) e 
registrado(s) num outro pais, solicita-se cópia autenticada do diploma ou certificado, desde que 
reconhecido pelo Ministério de Educação ou autoridade competente no pais de emissão do certificado 
(neste caso, França). Não precisa de tradução, é suficiente que a autenticação ateste a veridicidade da 
informação, é dizer que seja igual ao diploma/certificado original.  
 
 



 
 

Questionamento 2. Enviaremos 5 atestados de capacidade técnica. Estes serão pontuados como 20 ou 
13 pontos, já que no edital isto não ficou muito claro em "Anexo III; seção 10.3, etapa 2". 
 
Resposta: Serão contabilizados 20 pontos, a partir da apresentação de cinco atestados de capacidade 
técnica.  
 
Questionamento 3. Os currículos da equipe técnica podem ser enviados em formatos diferentes? 
 
Resposta: Sim.  
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