
 

CONVITE Nº 01/2017 

 

INSTITUTO PRÓ-TERRA 

 

Águas e Paisagens Educativas da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré 

 

CONTRATO 099/2016- FEHIDRO 

 

ORÇAMENTO COORDENADOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

 

BASE LEGAL LEI FEDERAL Nº 8.666/93 

 

LOCAL: RUA AUREO BURINI, 180F – JAÚ/SP 

 

DATA MÁXIMA DE ENTREGA: 20/01/2017 
 

 

 

O Instituto Pró-Terra convida vossa senhoria a oferecer um orçamento para a contratação de 

consultor da vaga apresentada abaixo que atuarão em um projeto aprovado por recursos do Fundo 

Estadual dos Recursos Hídricos para ser realizado em 2017 com o desenvolvimento do projeto 

“Águas e Paisagens Educativas da Bacia Tietê-Jacaré”. Ressaltamos que o Instituto Pró-Terra será 

responsável pelo processo de seleção, onde o candidato deverá primeiramente preencher os 

requisitos básicos para o cargo descrito nesta Carta Convite, depois o menor preço e em caso de 

empate a análise de seu currículo, conforme Lei federal Nº 8666. Enviar, portanto, proposta de 

preço e currículo resumido na área conforme modelo no Anexo I e em envelope lacrado para o 

endereço Rua Aureo Burini, 180F, Chácara Bela Vista, Jaú/SP, até o dia 20/01/2017. 

 

Cargo: Coordenador Técnico de Nível Superior 

Tempo Previsto: 540 horas em 12 meses. 

Descrição das atividades: O(A) responsável pelo cargo de Coordenador(a) Técnico(a) de Nível 

Superior terá como atribuição desenvolver juntamente com os demais técnicos as atividades previstas no 

projeto “Águas e Paisagens Educativas da Bacia Tietê-Jacaré”. Sua atuação envolverá a 

coordenação de todas as ações programadas no projeto (desde o planejamento, desenvolvimento até 

a sua finalização), como a organização deste, as oficinas de Educação Ambiental, sistematização 

dos dados levantados, reedição e impressão do livro “Águas e Paisagens Educativas da Bacia Tietê-

Jacaré”, elaboração do CD educativo e serviços gerais (avaliações, relatórios, etc). Além destas 

atividades, o Coordenador também ficará encarregado de organizar e executar o Seminário de 

Solenidade do Kit Educativo ao final do projeto, apresentando seus resultados e o kit educativo para 

toda a comunidade presente. 



Requisitos para o cargo: 

1. Habilitação na área de Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Florestal ou Ambiental; 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Geografia ou áreas afins da Educação Ambiental, com 

registro no órgão competente; 

2. Capacidade de bom relacionamento com pessoas; 

3. Conhecimento em informática; 

4. Ter disponibilidade para trabalho de campo; 

5. Ter disponibilidade para residir na região de Jaú/SP; 

6. Ter atuação na Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré UGRHI 13; 

7. Ter experiência em coordenação e elaboração de material didático de Educação Ambiental para 

Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré; 

8. Experiências anteriores em projetos de Educação Ambiental serão consideradas como um fator 

importante na seleção. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Amílcar Marcel de Souza 

Presidente do Instituto Pró-Terra 

 

 

 

Jaú, 06 de janeiro de 2017 
 



Convite Nº 01/2017 

 Contrato FEHIDRO 099/2016 
 

Projeto: “Águas e Paisagens Educativas da Bacia Tietê-Jacaré”. 

Tomador: Instituto Pró-Terra 

Financiador: FEHIDRO 

 

Eu _____________________________________________________________________________, 

(formação)_________________________________, (estado civil) _______________________, de 

RG______________________________ e CPF ___________________________, residente na 

(rua) ____________________________________________________________________, (bairro) 

______________________________________________, cidade _________________________, 

(estado) ________________________, telefone (____) _________________ e email 

________________________________________, venho por meio desta, solicitar a participação no 

processo seletivo do cargo de Coordenador Técnico de Nível Superior do projeto “Águas e 

Paisagens Educativas da Bacia Tietê-Jacaré”, da qual remito abaixo meu orçamento para a execução 

das atividades e em anexo o currículo resumido para vossa avaliação e seleção.  

CARGO 
HORAS/ 

PERÍODO 
ATIVIDADES 

ORÇAMENTO 

BRUTO 

Coord. 

Técnico 

de Nível 

Superior 

540 horas em 

12 meses 

Coordenar todas as ações programadas no projeto 

(desde o planejamento, desenvolvimento até sua 

finalização), como a organização deste, as oficinas 

Educação Ambiental, sistematização dos dados 

levantados, reedição e impressão do livro “Águas e 

Paisagens Educativas da Bacia Tietê-Jacaré”, 

elaboração do CD educativo e serviços gerais 

(avaliações, relatórios, etc). Organizar e executar 

também o Seminário de Solenidade do Kit Educativo 

ao final do projeto, apresentando seus resultados e o 

kit educativo para toda a comunidade presente. 

 

 

Validade: 90 dias 

 

Declaro que o pagamento será através da apresentação de RPA (Recibo de Pessoa Autônoma), 

responsabilizando-me portanto, da parte que me cabe dos tributos a serem arrecadados Declaro 

também a total veracidade dos dados aqui apresentados no currículo, sob a pena da lei.   

 

Ciente que o processo seletivo se baseia nos requisitos mínimos para o cargo, menor preço e melhor 

currículo, em mais.   

 

Atenciosamente, 

 

________________________________ 

Nome 

CPF 

                                               ______________ de janeiro de 2017 


