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Por meio deste Termo de Referência, o FUNBIO visa contratar os trabalhos abaixo 

qualificados, para a realização de consultoria sobre recomendações de ações de promoção 

de igualdade de gênero.  

Objetivo: 

Contratação de serviços de consultoria, pessoa física, para mapeamento, avaliação, análise 

e recomendações relacionadas a questões de gênero no projeto COPAÍBAS - Community, 

Protected Areas and Indigenous Peoples Project in the Brazilian Amazon and Cerrado 

Savannah. 

Antecedentes 

O Projeto COPAÍBAS tem como objetivo principal reduzir a taxa de desmatamento nos biomas 

Amazônia e Cerrado. Para isso, o projeto visa a atender a quatro metas: 1. Fortalecer o 

sistema de áreas protegidas do Cerrado; 2. Fortalecer a gestão territorial dos povos indígenas; 

3. Melhorar a informação disponível ao público sobre a importância das Unidades de 

Conservação para a mitigação das mudanças do clima e conservação da biodiversidade e, 

por fim; 4. Melhorar a eficiência econômica das cadeias de valor e dos arranjos produtivos 

locais dos produtos da sociobiodiversidade. 

A desigualdade de gênero é uma questão presente no Brasil urbano e rural, e ocorre nas 

regiões onde o projeto atuará. Como permeia toda a sociedade, é preciso leva-la em conta 

também nas instituições apoiadas pelo COPAIBAS através das chamadas a projetos, assim 

como considera-la no que tange ao próprio Funbio.  

 O COPAIBAS traz a questão de gênero como um aspecto transversal do projeto e propõe 

pensar em ações específicas para estimular a participação feminina, de modo a evitar e 

reduzir a desigualdade. Entre essas ações estão: discussões sobre questões de gênero na 

gestão de áreas protegidas; foco na participação feminina nas ações de estruturação de 

arranjos produtivos locais que serão alvo de ações do projeto, e um estudo sobre cadeias de 

valor que deve contemplar questões de gênero. O projeto também prevê abordagem que inclui 

questões de gênero nas ações de fortalecimento institucional de organizações locais e a 

coleta de dados desagregados para o monitoramento dos componentes. 

Por fim, na descrição do papel dos quatro comitês técnicos do projeto existe a previsão de 

que os mesmos produzam recomendações específicas para questões de gênero. Há previsão 
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de que o relatório anual do projeto inclua informações sobre a integração do tema em 3 dos 

4 componentes do projeto. As questões de gênero foram também incluídas como um dos 

fatores de risco do COPAÍBAS.  

Escopo do Trabalho 

O(A) consultor(a) deverá identificar e analisar as questões de gênero potencialmente 

associadas ao projeto COPAÍBAS em três instâncias: tipificações de comunidades, povos 

indígenas e populações tradicionais potencialmente afetadas pelo projeto; as organizações 

que implementarão subprojetos do COPAÍBAS e que serão apoiadas por meio de chamadas 

públicas; e o próprio Funbio. 

Um levantamento não exaustivo indicou os seguintes pontos a serem identificados e 

analisados: 1. legislação específica sobre gênero à luz das ações do COPAÍBAS e projetos 

socioambientais que incluam atividades com povos indígenas e populações tradicionais; 2. 

ações potenciais de combate à desigualdade de gênero tendo em vista as ações do 

COPAÍBAS – e, complementarmente, outros projetos socioambientais do Funbio - incluindo 

desenvolvimento de protocolo de segurança que aborde o treinamento de contratados diretos 

e indiretos pelo projeto; 3. mapeamento do papel das mulheres em cadeias e arranjos 

produtivos passíveis de serem apoiados pelo projeto, com indicação de direcionamentos e 

ações para elevar a valorização desses papéis; 4. riscos associados às ações apontadas nos 

itens 2 e 3, e sugestões de mitigação desses riscos; 5. possibilidades de o COPAÍBAS auxiliar 

na participação das mulheres em eventos e nas instâncias de interesse mencionadas acima; 

6. indicação sobre como monitorar questões de gênero no COPAÍBAS, seus 

subcomponentes, e projetos socioambientais com públicos atendidos semelhantes.  

Essas análises permitirão ao consultor traçar recomendações ao Funbio e às organizações 

envolvidas no projeto para a adoção de atividades e procedimentos relacionados a questões 

de gênero em projetos socioambientais, especialmente com as temáticas abordadas no 

COPAÍBAS. Deve ser dada ênfase ao combate à desigualdade e ao estímulo à igualdade e à 

equidade da participação feminina tanto nas ações quanto nos benefícios advindos do 

COPAÍBAS. Deve ser realizada ainda uma revisão dos documentos que direcionam as ações 

do Funbio nessa temática, assim como das ferramentas de monitoramento ligadas à questão 

de gênero, para complementação e atualização, se pertinente.  
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O trabalho culminará em um treinamento oferecido pelo(a) consultor(a) para a equipe Projeto 

COPAÍBAS e demais membros da equipe técnica do Funbio. O treinamento deverá abordar 

os aspectos analisados e indicados acima. 

Atividades por produto 

Resumo das atividades previstas em cada produto 

Produto Atividades. 

Produto 1 Elaborar plano de trabalho. 

Produto 2 - Avaliar atividades previstas no projeto; 

- Realizar entrevistas com o gestor de cada eixo de atuação do projeto, 
podendo ser apontados até 2 gestore(a)s de projetos relacionados 
para serem entrevistado(a)s; 

- Realizar análise da legislação vigente específica sobre gênero e que 
tem incidência sobre os públicos indicados;  

- Recomendar ações potenciais de combate à desigualdade de gênero 
em projetos socioambientais, considerando os públicos indicados;  

- Analisar, em conjunto com a equipe do projeto, necessidade de 
desenvolver protocolos para situações específicas e, quando 
pertinente, desenvolvê-los.  

Produto 3  

- Mapear papel das mulheres em cadeias e arranjos produtivos 
passíveis de serem apoiados pelo projeto, com indicação de 
direcionamentos e ações para elevar a valorização desses papéis; 

- Identificar riscos associados às ações apontadas e sugerir meios de 

mitigar estes riscos;  

- Indicar possibilidades de o COPAÍBAS auxiliar na participação das 

mulheres em eventos e instâncias de governança nas instâncias de 

interesse desta consultoria; 

- Com base na análise dos documentos ora adotados pelo FUNBIO, 

indicar como monitorar questões de gênero no COPAÍBAS, seus 

subcomponentes, e projetos socioambientais com públicos 

semelhantes. 

Produto 4 - Realizar treinamento em formato de workshop, isto é, com atividades 
que proporcionem aos participantes a oportunidade de exercitar o 
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conhecimento, para equipe técnica do FUNBIO. O treinamento deve 
cobrir pelo menos os seguintes tópicos: 

 Entendimento geral sobre questões de gênero e como ela 
evoluiu ao longo do tempo; 

 Conceitos e termos atuais do debate sobre integração de 
gênero; 

 Pontos mais relevantes da legislação brasileira e principais 
incertezas; 

 Boas práticas de ações ligadas à promoção de igualdade e 
equidade de gênero em projetos socioambientais, ligando-os 
às análises realizadas com foco no projeto COPAÍBAS; 

 Riscos ligados a questões de gênero em projetos 
socioambientais e formas de mitigá-los; 

 Ferramentas de acompanhamento disponíveis 

 Fontes de informação adicionais sobre o tema com alta 
qualidade e credibilidade; 
 

É esperado que este evento tenha duração de 8 horas e conte a 
participação de 30 funcionários do Funbio. 

- Elaborar um relatório simples sobre o treinamento (atendentes, 
tópicos e discussões realizadas, apresentações realizadas e 
conclusão do(a) consultor(a) sobre o aproveitamento do mesmo. 
Preparar um formulário de avaliação a ser respondido pelos 
participantes. 

Produto 5 - Elaborar um manual a partir do diagnóstico inicial e das questões 
levantadas durante o workshop e ao longo das entrevistas, com foco 
na integração prática de questões de gênero em projetos 
socioambientais, mais especificamente tendo em consideração as 
atividades previstas no COPAIBAS. 

- Propor ao menos 05 opções de indicadores para monitorar a 
igualdade de gênero nas ações do projeto Copaíbas. 

Produto 6 - Elaborar relatório final sobre as atividades desenvolvidas durante o 
período da consultoria, conclusões e sugestões. 

 

Cronograma e pagamento 

Entrega 

Dias corridos 
a partir da 

assinatura do 
contrato 

(total) 

Percentual de 
pagamento 
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Produto 1 - Plano de trabalho 5 0% 

Produto 2 14 10% 

Produto 3 24 15% 

Produto 4 35 15% 

Produto 5 65 35% 

Produto 6  80 25% 

O tempo total de contrato será de 120 dias corridos a partir da sua data de assinatura. 

Supervisão 

A supervisão do contrato será feita por Helio Hara, com apoio da equipe do Projeto. 

E-mail: helio.hara@Funbio.org.br; paula.ceotto@funbio.org.br 

Telefone:  

(21) 2123-5346 – Helio Hara 

(21) 2123-6911 – Paula Ceotto 

Insumos Necessários 

As atividades de elaboração de materiais do consultor deverão ser exercidas em qualquer 

localidade em home office ou similar. Reuniões e treinamentos ocorrerão de modo virtual e 

/ou presencial no Rio de Janeiro e contarão com mesas, projetores, quadros, etc. para que o 

treinamento ocorra da forma planejada. Caso ocorram reuniões presenciais, a estrutura citada 

acima será providenciada pelo Funbio. 

Em caso de reunião virtual, o(a) contratado(a) deverá dispor de meios para participação, como 

internet e computador pessoal. São esperadas até 4 horas de reuniões virtuais após a entrega 

de cada produto. 

Em caso de reuniões presenciais, caso o(a) contratado(a) não seja residente no Rio de 

Janeiro, as passagens e despesas com estadia serão cobertas pelo Funbio. 

O Funbio disponibilizará todos os materiais e informações sobre o projeto e sobre a instituição, 

de modo a possibilitar a boa execução do trabalho do(a) consultor(a). 

Perfil do profissional 
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Profissional com comprovada capacidade acadêmica e atuação profissional robusta no tema, 

levando em consideração pesquisas acadêmicas e trabalhos de consultoria. É esperada 

experiência na avaliação de questões de gênero em projetos socioambientais. Os pontos que 

serão levados em consideração na seleção são: 

 Ao menos 5 anos de experiência;  

 Mestrado, doutorado ou pós-doc sobre integração/igualdade de gênero/salvaguardas 

sociais; 

 Experiência prática ministrando cursos de extensão sobre integração/igualdade de 

gênero; 

 Atuação profissional sobre integração/igualdade de gênero: 

o Avaliação de questões de gênero em projetos socioambientais; 

o Experiência em projetos financiados por organismos bi e multilaterais. 

 Publicações relacionadas aos temas citados no perfil profissional. 

Interessados deverão responder enviando currículo feito especificamente para esta 

candidatura, tendo em consideração os requisitos da vaga. Não serão aceitos currículos 

maiores do que três páginas ou em formato lattes. 

Forma de Contratação e outras informações 

Este processo seletivo resultará na contratação de um(a) consultor(a) PF. 

O(a) consultor(a) deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o Funbio.  

O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio. Qualquer 

alteração de escopo deve passar pela anuência do Funbio, enquanto contratante. 

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do 

produto, no Funbio, e do Termo de Recebimento e Aceite (documento emitido pelo 

beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram 

prestados em conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e etapas, se for 

o caso). 
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Serão deduzidos, no ato do pagamento, os descontos estipulados por lei. 

Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos resultantes deste contrato 

terão os direitos patrimoniais revertidos para o Funbio, com sua reprodução total ou parcial 

requerendo expressa autorização dos mesmos, inclusive em período posterior ao 

encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade intelectual. 

Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, trabalhos 

acadêmicos, para congressos e eventos científicos, entre outros, produzidos a partir de 

informações objeto da contratação pela consultoria, deverá ser solicitada previamente 

autorização do Funbio. 

Confidencialidade 

Apesar das políticas das agências acreditadas serem públicas, os resultados desta 

consultoria, incluindo notas, entrevistas, reuniões, relatórios (finais ou rascunhos) são 

confidenciais e não poderão ser distribuídos sem a autorização prévia e expressa do Funbio, 

que irá consultar os parceiros. Além disso, a publicação do todo ou de parte deste material 

pelo Funbio e seus parceiros não pode ser considerada como uma autorização implícita de 

distribuição deste conteúdo. 

Forma de apresentação 

Todos os documentos deverão ser apresentados em formato docx ou xlsx. Apresentações 

devem ser feitas em formato pptx ou pdf. A entrega dos arquivos deverá ser feita de forma 

virtual, via e-mail ou por meio de serviços de hospedagem online. 

Dúvidas sobre este Termo de Referência  

Qualquer pergunta sobre este termo de referência ou assunto relacionado deve ser feita por 

escrito, pelo e-mail indicado na página do Funbio onde foi feito o anúncio deste processo de 

seleção. 

 


