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EDITAL 002/2020 
 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA FACILITAÇÃO DO FORUM DE MEIO 
AMBIENTE 

Fevereiro de 2020 
 
O Imazon está selecionando um (a) consultor (a), Pessoa Jurídica, para apoiar a 
criação do Fórum de Secretários de Meio Ambiente do Norte do Pará: Faro, Terra 
Santa, Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Curuá, Monte Alegre, Prainha e Almeirim. 
 

 
1. ATIVIDADES: 

As atividades devem ser executadas nos meses de março e abril de 2020. 
 

1. Mobilizar os secretários de meio ambiente para a criação do Fórum de meio 
ambiente; 

2. Realizar uma reunião de planejamento do Fórum, reunindo todos os 
secretários; 

3. Propor mecanismo (técnico e jurídico) para funcionamento do Fórum. 
 
 

2. PRODUTOS ESPERADOS: 
1. Plano de trabalho da reunião de planejamento 
2. Relatório de reunião de planejamento do Fórum; 
3. Proposta de mecanismo técnico e jurídico de funcionamento pactuado entre os 

secretários. 
 
 

3. REQUISITOS DA VAGA: 
• Formação: área de ciências ambientais ou sociais. 
• Experiências anteriores: gestão ambiental municipal; convênios, cooperações, etc 

entre municípios; mediação de planejamentos. 
• Habilidades e competências: domínio de comunicação oral; pedagogia para 

realizar reuniões; facilidade em atuar com o público-alvo (secretários de meio 
ambiente); 

• Diferenciais: ter trabalhado em projetos ambientais ou de desenvolvimento 
territorial; ter atuado em gestão ambiental nos municípios paraenses; ter atuado 
nos municípios alvo. 
 

4. PROCESSO SELETIVO 
 
• Currículo do profissional ou profissionais que irão atuar nas atividades; 
• Proposta financeira para a atividade. O Imazon irá custear as despesas logísticas 

(passagens aéreas, fluviais, terrestres, alimentação e hospedagem do (s) 
consultor (es)) e os materiais/equipamentos utilizados na reunião. 
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• Somente serão aceitas propostas de Pessoa Jurídica.  
• Um contrato pessoa jurídica será firmado para formalizar a prestação de serviço.  

 
 

5. PRAZOS 
 
• Recebimento propostas: até 21/02/2020, através do e-mail 

compras@imazon.org.br com o título FORUM 

• Propostas fora do prazo não serão consideradas 


