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Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2022. 
 

CHAMADA AO PROJETO 001/2022 

 

Contratação de prestação de serviço de pessoa jurídica (PJ) para execução de atividades 

em Projeto do Instituto Prístino. 

 

1- Identificação do serviço: 

Contratação de empresa de consultoria para desenvolver atividades de pesquisa e monitoramento 

de fauna de mamíferos de médio e grande porte, no âmbito do Projeto Onças do Rio Doce, um 

projeto do Instituto Prístino em cooperação com a UFSJ (Universidade Federal de São João del 

Rei). 

 

2- Serviços: 

As atividades serão desempenhadas no Parque Estadual do Rio Doce, e seu entorno, localizado 

nos municípios de Marliéria, Dionísio e Timóteo, Minas Gerais.  

Contratação de aproximadamente 2.400 horas técnicas, sendo estimada por volta de 160 horas 

mensais por 15 meses. Dentro desse pacote de horas serão desempenhadas as principais atividades: 

a) Instalar e realizar a manutenção periódica das armadilhas fotográficas no campo seguindo o 

cronograma e logística estabelecidos pelo coordenador do projeto; 

b) Analisar as imagens registradas e compilar os dados no banco de dados a ser fornecido pelo 

coordenador do projeto; 

c) Visitar ao menos 100 propriedades rurais no entorno do Parque Estadual do Rio Doce para 

registro e acompanhamento de eventuais casos de predação de animais domésticos por 

onças; 

d) Acompanhar, treinar e apoiar eventuais alunos de pós-graduação, graduação e/ou voluntários 

envolvidos no projeto; 

e) Preparar relatórios periódicos para acompanhamento das atividades realizadas; 

f) Participar de reuniões nos formatos virtual e presencial (com prováveis reuniões presenciais 

a serem realizadas em São João del Rei, MG.); 

g) Apoiar ações de divulgação do projeto. 
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3- Qualificação da Pessoa Jurídica: 

Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa jurídica que deverá indicar um 

profissional que apresente as qualificações a seguir: 

a) Graduação em Ciências Biológicas; 

b) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida e experiência em dirigir em 

estradas de terra; 

c) Experiência profissional: experiência mínima de 02 (dois) anos em pesquisa/coleta de dados 

de mamíferos, preferencialmente em Mata Atlântica e com armadilhas fotográficas; 

d) Conhecimentos de informática: pacote Office; 

e) Disponibilidade para morar no Parque Estadual do Rio Doce e/ou seu entorno será 

considerado um diferencial; 

f) Conhecimento do idioma inglês (nível mínimo: intermediário); 

 

4- Como se candidatar: 

a) Encaminhar proposta comercial de prestação de serviço, exclusivamente via e-mail, e 

currículo profissional para o endereço chamadaprojeto01-2022@institutopristino.org.br, 

até 23:59 horas do dia 25 de fevereiro de 2022. As propostas deverão limitar-se ao valor 

máximo de R$60.000,00. Será disponibilizado veículo e combustível para uso exclusivo em 

serviço.  

Poderão ser marcadas entrevistas remotas, em dia e horário previamente combinado com a 

empresa e/ou o profissional habilitado, para alinhamento da proposta. 

 

5- Método de avaliação: 

A seleção irá considerar a qualificação técnica, o valor da proposta comercial, a entrevista e a 

experiência. A Pessoa Jurídica selecionada será convidada para as negociações subsequentes. 

 

6- Coleta de dados – Currículos: 

O currículo será coletado para fins específicos de seleção, portanto, o candidato deverá fornecer 

apenas as informações solicitadas ou aquelas que ele entende serem úteis para um primeiro 

contato. Os currículos serão armazenados por 1 (um) ano em nossa base de dados e excluídos após 

esse prazo.  

Caso algum candidato queira que o currículo seja eliminado de nossa base de dados antes do 

período mencionado, enviar e-mail solicitando a exclusão para contato@institutopristino.org.br. 


