
Insumo: Serviço de auxiliar técnico em herborização de material botânico 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO PF 

 
1. ESPECIFICAÇÕES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PF 

Contratação de serviço auxiliar de técnico em herborização, montagem, triagem de 

duplicatas de material botânico visando compor equipe de projeto de identificação 

taxonômica de amostras botânicas em UCs na Amazônia no âmbito da “fase piloto” do 

protocolo avançado de plantas do Programa de monitoramento da Biodiversidade do 

ICMBio – subprograma terrestre, componente florestal em pelo menos 08 UCs federais. 

 

2. ATIVIDADES PREVISTAS 
 

Auxiliar em secar, processar, montar e distribuir as amostras botânicas coletadas; 

assessorar os especialistas taxonômicos. 

 

 

3. ESPECIFICAÇÃO  

1 Profissional  nível médio com habilidade em lidar com coleções botânicas . 

 
4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
 

Etapas Atividades Período 

Etapa preparatória 1 Participação de reunião de planejamento 

com a coordenação do projeto  

Até 10 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

Etapa 2.1 Apoio ao processamento e distribuição das 

amostras para especialistas de pelo menos 

2 UCs 

Até 24 dias após a 

assinatura do 

Contrato. 

Etapa 2.2 Apoio ao processamento e distribuição das 

amostras para especialistas de pelo menos 

mais 2 UCs  

Até 45 dias após a 

assinatura do 

Contrato. 

Etapa 2.3 Apoio ao processamento e distribuição das 

amostras para especialistas de pelo menos 

mais 4 UCs 

Até 87 dias após a 

assinatura do 

Contrato. 

Etapa 3 Apoio ao tratamento dos dados, finalização 

das exsicatas e envio de uma duplicata de 

cada amostra aos herbários regionais. 

Até 101 dias após a 

assinatura do 

Contrato. 

 

Segue cronograma com os períodos que as atividades de campo (incluindo 

deslocamento) e de escritório (elaboração de relatórios e tratamento dos dados) 

ocorrerão no anexo I. Apenas após a “etapa preparatória” e a “etapa 1” será viável 



estabelecer um cronograma mais detalhado pois depende da validação de agenda entre 

os gestores das UCs e a equipe contratada, bem como da definição de como se dará o 

nivelamento e a logística local para acesso as unidades amostrais, que são ações 

específicas para cada UC. 

 

 

 

 
5. DATA DA ENTREGA 
 

Serviços a serem 
entregues/meios de 

verificação. 

Prazo Percentual de desembolsos 

Etapa 2.1 – Relatório de 

atividades simplificado 

atestado pelo coordenador 

de campo ou do projeto ou 

pela curadoria do herbário 

Até 31 dias após a 

assinatura do Contrato. 

25% 

Etapa 2.2 - Relatório de 

atividades simplificado 

atestado pelo coordenador 

de campo ou do projeto ou 

pela curadoria do herbário 

Até 52 dias após a 

assinatura do Contrato. 

35% 

Etapa 2.3- Relatório de 

atividades simplificado 

atestado pelo coordenador 

de campo ou do projeto ou 

pela curadoria do herbário 

Até 94 dias após a 

assinatura do Contrato. 

40% 

 
Entendemos por processamento as fases de: receber, secar, triar, identificação prévia, 

encaminhamento para especialista e montagem de exsicatas. 

O envio aos herbários regionais será realizado após o término dos trabalhos das 8 UCs. 

 

O relatório de atividades simplificado deve constar quantidade de material botânico 

preparado conforme planilha de dados disponibilizada pela coordenação do projeto. 

O profissional deve elaborar os seus relatórios simplificados parciais e encaminhar para a 

coordenação de campo ou do projeto que irá compilar tudo em um único documento 

contemplando toda a equipe de laboratório. 

A etapa 3 dispensa a entrega de produto para  este perfil de profissional.  

 

Observação 1: O ICMBio, via Programa Arpa, se responsabilizará pelo fornecimento de 

alimentação, deslocamento e hospedagem. 

 


