
                                              
                                                   
 

 

Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ2001  EDITAL Nº 01/2012 

1. Perfil: Especialista em ouvidoria. 
2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior reconhecido pelo MEC, pós-graduação desejável na área 

ambiental. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 anos em atividades de atendimento ao público 

na esfera pública. 
5. Atividades: Elaboração de 02 Termos de Referência para contratação de profissionais com o 

objetivo de aprimorar a estrutura da Ouvidoria do IBRAM/DF. 
6. Produtos/Resultados esperados: Entrega de Termos de Referência (TR’s) para contratação de 

serviços, nos termos do modelo TOR/Unesco para: 
TR 1 - Elaborar protocolo de recebimento e acompanhamento das denúncias de cunho ambiental; 
TR 2 – Elaborar conteúdo e capacitar técnicos do IBRAM/DF para estruturação do Serviço de 
Informações ao cidadão SIC, no âmbito da Ouvidoria. 
7. Local de Trabalho: Próprio do contratado. 
8. Duração do contrato: 2 semanas 

1. Perfil: Especialista em licenciamento e fiscalização. 
2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Nível superior reconhecido pelo MEC, pós-graduação desejável na área 

ambiental. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 06 anos em atividades de licenciamento e 

fiscalização ambiental. 
5. Atividades: Elaboração de 05 Termos de Referência para contratação de profissionais com o 

objetivo de aprimorar a estrutura do Licenciamento e da Fiscalização Ambiental do IBRAM/DF. 
6. Produtos/Resultados esperados: Entrega de 05 Termos de Referência (TR’s) para contratação de 

serviços, nos termos do modelo TOR/Unesco para: 
TR 1 – Elaborar protocolo e capacitar os técnicos do IBRAM/DF para o acompanhamento dos 
processos de licenciamento, controle e fiscalização ambiental; 
TR 2 – Propor um “Plano Distrital de Fiscalização Integrada” e plano de capacitação para os 
técnicos do IBRAM/DF e dos órgãos fiscalizadores do DF para implantação do plano; 
TR 3 – Identificar as limitações atuais do licenciamento e fiscalização ambiental do IBRAM/DF e 
propor subsídios administrativos, técnicos e legais para minimizá-las; 
TR 4 - Elaborar documento, analisar e apontar lacunas na legislação ambiental do DF, aplicada e 
comentada por tipo de empreendimento; 
TR 5 - Elaborar manual de orientação para empreendedores e demais agentes públicos e privados 
sobre as normas e diretrizes governamentais do DF sobre licenciamento, monitoramento e 
fiscalização ambiental. 
7. Local de Trabalho: Próprio do contratado. 

8. Duração do contrato: 30 dias 

 

Os interessados deverão enviar o CV do dia 03/06/2012201220122012 até o dia 03030303/07070707/2012201220122012 no mail mail mail mail 

prodoc.unesco@ibram.df.gov.br ou pelo correio para o endereço sede do IBRAM/DF, SEPN 511 Bloco prodoc.unesco@ibram.df.gov.br ou pelo correio para o endereço sede do IBRAM/DF, SEPN 511 Bloco prodoc.unesco@ibram.df.gov.br ou pelo correio para o endereço sede do IBRAM/DF, SEPN 511 Bloco prodoc.unesco@ibram.df.gov.br ou pelo correio para o endereço sede do IBRAM/DF, SEPN 511 Bloco 

C Edifício Bittar, CEP: 70.750C Edifício Bittar, CEP: 70.750C Edifício Bittar, CEP: 70.750C Edifício Bittar, CEP: 70.750----543543543543, indicando o número do edital e o nome do perfil em que se 
candidata no envelope, se por correio, e no e-mail se por meio eletrônico. Serão desconsiderados os 

CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.                      
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta 

ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional. 

 


