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TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA 

 
 
1. Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e 

Pesca - OEI/BRA-08/002 

 

2. Enquadramento no PRODOC: 

Objetivo Imediato 1 – Desenvolver instrumentos de monitoramento da atividade 

pesqueira e aquícola no país, programas de pesquisa da produção pesqueira e 

instrumental técnico para as atividades de rastreamento das embarcações por 

satélite. 

Resultado esperado 1.1 – Mapeamento das cadeias produtivas da pesca e 

aquicultura e implantação do sistema de coleta, sistematização e disponibilização 

dos dados pesquisados da produção pesqueira. 

Atividade 1.1.3 – Realizar estudos a fim de viabilizar a implementação dos 

programas de coleta e sistematização de dados da produção pesqueira e aquicola.    

 

3. Objeto: 

Contratação de técnico para compilar e consolidar as informações descritivas das 

ações desenvolvidas e em desenvolvimento no âmbito do Sistema Nacional de 

informações da aqüicultura e pesca – SINPESQ. Visando a elaboração de um 

documento descritivo destas ações, bem como assessorar a Coordenação Geral de 

Monitoramento e Informações Pesqueiras – CGMIP junto às discussões e 

questionamentos eventuais sobre o tema. 

 

4. Finalidade da Contratação: 

Contratação de profissional especializado para prover apoio técnico, sob supervisão 

da CGMIP/DEMOC/SEMOC/MPA, nas atividades de levantamento e compilação dos 

documentos do SINPESQ, bem como acompanhar e assessorar a Coordenação 

Geral de Monitoramento e Informações Pesqueiras nas atividades de 

implementação do Sistema Nacional de Informações da Aquicultura e Pesca – 

SINPESQ. 
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5. Requisitos mínimos de qualificação: 

• Graduação em Oceanografia ou Oceanologia, Engenharia de Pesca, 

Engenharia de Aquicultura, Estatística ou áreas afins, de preferência com 

Pós- Graduação em áreas que englobem estudos ambientais.  

• O candidato deverá ter conhecimento na área de coleta de informações 

pesqueiras e coordenação de projetos.  

• O candidato deverá apresentar carta de recomendação assinada por 

orientador ou supervisor, atestando sua experiência e competência nas áreas 

afins.  

 

6. Atividades a serem executadas: 

• Compilar todas as informações referentes as ações no âmbito do 

Sistema Nacional de Informações da Aquicultura e Pesca – SINPESQ, com o 

objetivo de documentar cada um dos módulos desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

• Apresentação de um compendio sintético das atividades desenvolvidas 

e implementadas no âmbito do SINPESQ, buscando descrever suas 

especificidades, características, metas e funções.   

• Consolidar as informações dos diferentes processos existentes, e em 

desenvolvimento dentro do SINPESQ, elaborando um plano tabular, visando 

a compilação de um livro explicativo de todas as ações que compreendem o 

sistema. 

 

7. Produtos a serem apresentados: 

Produto 1: Plano de trabalho contendo as atividades a serem desenvolvidas; 

Produto 2: Levantamento das discussões históricas no âmbito do SINPESQ. 

Produto 3: Levantamento de informações existentes sobre os módulos de 

Observadores de Bordo e Mapas de Bordo. 

Produto 4: Levantamento das informações existentes sobre os módulos de 

Entrevista de Desembarque, Fichas de Produção e Monitoramento Aquícola.  

Produto 5: Elaboração de uma política de uso, acesso e sigilo das informações 

coletadas no âmbito do SINPESQ e compilação da documentação final do 

compendio descritivo do SINPESQ e publicação da mesma.  
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8. Vigência do contrato: 

Início: Na data de assinatura do contrato. 

 

Término: 30 de dezembro de 2010. 

 

9. Valor do contrato: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

 

10. Produtos a serem apresentados: 

 

Produto Prazo Valor (R$) 

Produto 1: Plano de trabalho contendo as 

atividades a serem desenvolvidas 

 

Até 30 de julho 2010 

 

R$ 4.200,00 

Produto 2: Levantamento das discussões 

históricas no âmbito do SINPESQ 

Até 10 de agosto de 

2010 

 

R$ 3.600,00 

Produto 3: Levantamento de informações 

existentes sobre os módulos de 

Observadores de Bordo e Mapas de 

Bordo. 

 

Até 30 de outubro de 

2010 

 

R$ 4.800,00 

Produto 4: Levantamento das 

informações existentes sobre os módulos 

de Entrevista de Desembarque, Fichas de 

Produção e Monitoramento Aquícola. 

 

Até 30 de novembro de 

2010 

 

 

R$ 4.400,00 

Produto 5: Elaboração de uma política de 

uso, acesso e sigilo das informações 

coletadas no âmbito do SINPESQ e 

compilação da documentação final do 

compendio descritivo do SINPESQ e 

publicação da mesma. 

 

 

Até 31 de dezembro de 

2010 

 

 

R$ 7.000,00 

TOTAL  R$ 24.000,00 

 


