
                                                                     
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

MUPAN_RPPN-SESC Nº 01/2021 

Contratação de consultoria pessoa jurídica para o componente de Gestão do Projeto 

“Recuperação de Florestas Ribeirinhas Pantaneiras: beneficiando água, solo, peixes e 

populações do entorno da RPPN Sesc Pantanal” 

Contextualização e justificativa 

O projeto “Recuperação de florestas ribeirinhas pantaneiras: beneficiando água, solo, 

peixes e populações do entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Sesc Pantanal – ou ‘Projeto Mupan RPPN Sesc’” foi aprovado na Chamada de Projetos 

04/2020 do Projeto GEF Terrestre – estratégias de conservação, restauração e manejo 

para a biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal. O Projeto GEF Terrestre é um 

projeto do governo brasileiro, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

tendo como agência implementadora o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e como agência executora o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). 

O Projeto tem como objetivo geral estruturar um projeto piloto de RAD para áreas 

úmidas com base no conceito de macrohabitats, na floresta ciliar do rio Cuiabá, na RPPN 

Sesc Pantanal, visando difusão do modelo para replicação. Seus objetivos específicos 

consistem em:  

1. Elaborar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da RPPN Sesc Pantanal a 

partir do conceito de macrohabitats;  

2. Implementar parte do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas elaborado, 

promovendo a restauração de no mínimo 46 hectares nas florestas ciliares do rio Cuiabá 

na RPPN Sesc Pantanal;  

3. Estruturar um espaço de referência de comunicação/mobilização e educação 

ambiental/capacitações para promover a inclusão das comunidades do entorno da 

RPPN e a adoção de práticas de manejo sustentável para a conservação e restauração 

dos macrohabitats e ações de prevenção a incêndios;  



                                                                     
 

 
 

4. Divulgar e comunicar amplamente as ações, resultados e produtos do projeto a fim 

de engajar a sociedade geral na temática de RAD em áreas úmidas. 

5. Aumentar a capacidade de gestão do projeto.  

6. Criar ferramentas de gestão baseadas em evidências científicas e diagnósticos rápidos 

junto às populações pantaneiras para respostas emergenciais de prevenção, mitigação 

e adaptação em relação às mudanças climáticas e eventos extremos na RPPN Sesc 

Pantanal e seu entorno. 

O “Projeto Mupan RPPN Sesc” teve início em julho de 2020 e se encerrará em julho de 

2022. 

O presente Termo de Referência (TdR) detalha o conteúdo mínimo requerido para a 

contratação de consultoria para o cargo de Gestor do “Projeto Mupan RPPN Sesc”. 

O desenvolvimento do trabalho será realizado pela consultoria responsável em 

consonância com as diretrizes do Projeto e sob acompanhamento direto da 

Coordenação Geral e arranjo institucional já consolidado entre Mulheres em Ação no 

Pantanal (Mupan), Wetlands International Brasil, Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP), 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Áreas Úmidas (INAU) e Sesc Pantanal, em 

consonância com a legislação brasileira e orientações do Projeto GEF Terrestre. 

Objetivo Geral  

Contratação de consultoria pessoa jurídica para o cargo de gestor de projeto alinhado 

com a coordenação e equipe do “Projeto Mupan RPPN Sesc”.  

Condições Gerais 

As atividades acima previstas serão desenvolvidas em home office por caráter 

temporário e em virtude das medidas de segurança adotadas por nossa instituição 

para o COVID-19.  

Após a suspensão do home office, as atividades serão desenvolvidas de forma 

presencial nas instalações físicas da Mupan, no Bairro Vila Carlota, Campo Grande – 

MS, de segunda a sexta-feira, dedicação – 8 horas diárias, 40 semanais.  

Perfil do profissional 



                                                                     
 

 
 

É fundamental que o/a profissional se identifique com objetivos do “Projeto Mupan 

RPPN Sesc”, e a missão e visão instituições parceiras. 

Necessário 

• Graduação Comprovada experiência com gestão de projetos públicos e/ou 

privados preferencialmente em projetos socioambientais; 

• Experiência profissional ligada ao tema de no mínimo 5 (cinco) anos;  

• Conhecimento técnico e familiaridade com ferramentas para a  gestão de 

projetos e plano de ações; 

• Experiência em planejamento estratégico e visão sistêmica; 

• Experiência e excelente capacidade de trabalhar em equipe, inclusive de forma 

remota; 

• Excelente capacidade de comunicação (escrita e oral); 

• Excelente capacidade de cumprir sua programação e prazos; 

• Experiência com articulação interinstitucional; 

• Bom relacionamento interpessoal e resolução de conflitos; 

• Habilidade com diferentes públicos – parceiros, pesquisadores, contratados, 

comunidades etc.; 

• Disponibilidade para viagens. 

Desejável 

• Conhecimento sobre temas socioambientais (conservação e recuperação 

ambiental, modos de vida, tecnologias sociais etc.); 

• Conhecimento sobre o Pantanal; 

• Carteira de habilitação B 

• Inglês e/ou espanhol não são obrigatórios, mas será considerado um diferencial. 

Atividades  



                                                                     
 

 
 

As atividades a serem desenvolvidas para atender a gestão administrativa, financeira e 

contábil em conformidade com o Manual de Procedimentos da Mupan e Contrato Nº. 

055/2020, incluem: 

• Preencher mensalmente planilha de acompanhamento mensal (PAM) do 

projeto;  

• Solicitar, receber e arquivar mensalmente notas fiscais dos contratos vigentes, 

declarações de pessoas jurídicas optantes pelo simples nacional, relatórios 

técnicos, declarações de contrapartida; 

• Preencher a cada seis meses o Relatório Semestral do projeto; 

• Apoiar mensalmente a situação financeira do projeto: sistematização, 

conferência e lançamento contábil da planilha de prestação de contas 

relacionados ao projeto e conciliação financeira do projeto; 

• Preparar e conferir processos de compras (aquisições de modo geral); 

• Preparar e acompanhar processos de contratação de serviços (orçamentos, 

planos de trabalho, termos de referência e de encerramento, contratos e 

aditivos); 

• Coordenar a organização e logística de realização de eventos, reuniões e viagens, 

e afins; 

• Agendar, coordenar, facilitar e registrar reuniões do projeto; 

• Elaborar correspondências do projeto; 

• Recebimento e arquivamento de documentos diversos;  

• Revisão da formatação de documentos diversos; 

• Apoiar processo de localização, preenchimento de planilhas de controles, 

digitalização e emissão de documentos; 

• Análise de notas fiscais de bens para solicitação de pagamento e emissão de 

termos de doação; 



                                                                     
 

 
 

• Acompanhar planilhas de controles aquisições e renovações de assinaturas, de 

materiais de consumo e manutenção do escritório; 

• Coordenar ações com comunicação do projeto e parceiros; 

• Apoiar no aprimoramento constante dos processos internos; 

• Participar do acompanhamento de auditorias interna e externa; 

• Realização de outras atividades correlatas demandadas pelas Diretorias da 

Mupan e Wetlands International. 

Condições Gerais 

Em virtude das medidas de segurança adotadas por nossa instituição para a COVID-19, 

as atividades acima previstas serão desenvolvidas em home office em caráter 

temporário.  

Após a suspensão do home office, as atividades serão desenvolvidas de forma presencial 

nas instalações físicas da Mupan, no Bairro Vila Carlota, Campo Grande – MS, de 

segunda a sexta-feira, totalizando 40 horas semanais.  

Prazo e Pagamento  

O profissional selecionado assinará um Contrato de Trabalho de Prestação de Serviços 

com Prazo Determinado de 45 dias, ajustado por escrito, com base na legislação vigente, 

e caso seja de interesse das partes, poderá ser prorrogado até julho de 2022.  

A prestação de serviços acima descritos será desempenhada por Pessoa Jurídica para o 

qual pagamento será determinado por Contrato assinado, estabelecido em seus termos. 

Processo de seleção 

Interessados/as devem enviar até 05 de março de 2021, à Coordenação do Projeto 

(aurea_garcia@mupan.org.br), uma carta de interesse com expectativas e pretensão de 

remuneração, e currículo sucinto (máximo duas páginas, com o link do currículo Lattes 

quando houver), destacando experiências e atividades que se correlacionam com o 

objeto do presente TdR. 

Pessoa de contato responsável: Áurea da Silva Garcia 

mailto:aurea_garcia@mupan.org.br

