
 
TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA FÍSICA 

 
1. Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura 
e Pesca - OEI/BRA-08/002 
 
2. Enquadramento no PRODOC: 

 

Objetivo Imediato 2 – Instrumentalizar a implantação de mecanismos de 
gestão compartilhada dos recursos pesqueiros na região Amazônica e 
demais regiões brasileiras com importante concentração de pescadores 
profissionais artesanais. 

Resultado esperado 2.1 – Estruturação, consolidação e documentação 
dos instrumentos e articulações interinstitucionais para a gestão 
compartilhada de recursos pesqueiros na região Amazônica Brasileira e nas 
demais regiões do Brasil. 

Atividade 2.1.1 – Realizar levantamento sobre os acordos de pesca 
existentes nos estados brasileiros e países que integram a região Amazônica 
Brasileira; 
 
3. Objeto: 
 

Avaliação e monitoramento do Registro Geral da Pesca.   

 
4. Finalidade da Contratação: 
 

Execução técnica das atividades de operacionalização do Registro Geral da 

Pesca (RGP). 

  
5. Requisitos mínimos de qualificação: 
 

• Profissional com nível superior; 
• Profissional com disponibilidade para viagens; 
• Experiência e habilidade para ministrar os cursos de orientação sobre 

o cadastro no Registro Geral da Pesca;  
• Conhecimento de legislação ambiental e pesqueira; 
• Conhecimento no software utilizado para realização de conversão de 

fotos;   

• Experiência em suporte técnico – Informática; 

• Experiência em atividades de capacitação na área afim. 

 
6. Atividades a serem executadas: 



 
• Cadastro de pescadores; 

• Gerar relatórios; 

• Atendimento aos usuários do sistema de Registro Geral de Pesca 

(RGP); 

• Realizar levantamento sobre acordos de pesca que existem na região. 

 

7. Produtos a serem apresentados: 
 

1. Apresentação do plano de trabalho com os objetivos, 
justificativas, metas, avaliação e método de trabalho; 

2. Produto contendo relatório técnico parcial das atividades 
desenvolvidas e diagnóstico do fluxo de emissão do RGP (Registro 
de pescador profissional e aprendiz de pesca, embarcação 
pesqueira, armador de pesca, indústria pesqueira, aqüicultor e 
empresa que comercia animais aquáticos vivos); e relatório do 
sistema das “Carteiras de Pescador Profissional” identificando os 
pontos fracos e fortes do sistema apresentando sugestões de 
melhoria; 

3. Produto contendo relatório de acompanhamento dos registros de 
embarcações e aqüicultores; relatório técnico parcial das 
atividades desenvolvidas até o período.  

4. Relatório Final de trabalho – constando o método de 
acompanhamento e monitoramento das “Carteiras de Pescador 
Profissional Artesanal” e realizar avaliação de todas as categorias 
do RGP, seus tramites estaduais, federais incluindo propostas de 
sugestão. 

 
8. Vigência do contrato: de 10 de janeiro de 2010 a 30 de dezembro 
de 2010. 
 
9. Valor do contrato (individual): R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 

reais), assim distribuídos: 

 
Produto Prazo Valor (R$) 

Apresentação do plano de trabalho com os 
objetivos, justificativas, metas, avaliação e 
método de trabalho  

 
Até 15 de janeiro de 2010 

 
8.000,00 

Produto contendo relatório técnico parcial das 
atividades desenvolvidas e diagnóstico do 
fluxo de emissão do RGP (Registro de 
pescador profissional e aprendiz de pesca, 
embarcação pesqueira, armador de pesca, 
indústria pesqueira, aqüicultor e empresa que 
comercia animais aquáticos vivos) e relatório 
do sistema das “Carteiras de Pescador 
Profissional” identificando os pontos fracos e 
fortes do sistema apresentando sugestões de 
melhoria; 

 
 
 
 
 

Até 01 de maio 2010 

 
 
 
 
 

6.000,00 



Produto contendo relatório de 
acompanhamento dos registros de 
embarcações e aqüicultores; relatório técnico 
parcial das atividades desenvolvidas, 
verificando se está de acordo com os 
procedimentos descritos nas normas que 
regulamentam a matéria sugerindo 
adequações conforme o caso.  
 

 
 
 
 

Até 01 de setembro de 2010 
 
 
 
 
 

5.000,00 

Relatório Final de trabalho – constando o 
método de acompanhamento e 
monitoramento das “Carteiras de Pescador 
Profissional Artesanal” e realizar avaliação de 
todas as categorias do RGP, seus tramites 
estaduais, federais incluindo propostas de 
sugestão. 
 

 
Até 30 de dezembro de 2010 

5.000,00 

TOTAL  24.000,00 
 


