
  
 

TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA 
 

 
1. Projeto de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca Sustentável - 
OEI/BRA-05/004 
Unidade: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 
Republica – SEAP/PR 
 
2. Enquadramento no PRODOC: 
 
Objetivo Imediato 1 – Criar e implementar instrumentos e mecanismos para a 
intervenção e gerenciamento em conflitos entre a pesca artesanal e a pesca 
industrial. 
Resultado esperado 1.1 – Que os principais conflitos entre a pesca artesanal 
e industrial nas Regiões S/SE e demais regiões brasileiras sejam gerenciados. 
Atividade 1.1.4 – Monitoramento, acompanhamento e avaliação. 
 
3. Finalidade da Contratação: 
Prover apoio técnico para a gestão, acompanhamento a avaliação do projeto.  
 
4. Requisitos mínimos de qualificação: 
Profissional de nível superior na área de direito, com experiência jurídica, de 
pelo menos 3 anos, no âmbito administrativo preferencialmente na área pública 
 
5. Atividades a serem executadas: 
 
Apoiar a gestão, supervisão, monitoramento e avaliação do projeto global.  
 
6. Produtos a serem apresentados: 
 -  Primeiro produto: plano de trabalho contendo descrição das atividades a serem desenvolvidas, no âmbito do projeto, no período de agosto a dezembro de 2010; - Segundo produto: Estudo das ações executadas nos meses de agosto e setembro de 2010, com análise de impacto.;  - Terceiro produto: Documento contendo as ações desenvolvidas nos meses de outubro, e novembro de 2010, com análise de impacto. -  Quarto produto: Quarto produto: documento final com análise das atividades realizadas e conclusão do projeto. 

 



 
 
7. Vigência do contrato: 10/agosto/2010 a 30/dezembro/2010. 
 
8. Nº de vagas: 01 (uma) 
 
09. Valor do contrato: 
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 
 
10. Prazos de entrega e de pagamento dos produtos  
 

Produto Prazo Valor (R$) Primeiro produto: plano de trabalho contendo descrição das atividades a serem desenvolvidas, no âmbito do projeto, no período de agosto a dezembro de 2010 

 
 

Até 15 de agosto de 2010 

 
 

R$ 5.000,00 Segundo produto: Estudo das ações executadas nos meses de agosto e setembro de 2010, com análise de impacto.  
 

Até 30 de setembro de 2010 

 
 

R$ 4.500,00 Terceiro produto: Documento contendo as ações desenvolvidas nos meses de outubro, e novembro de 2010, com análise de impacto.  
 

Até 30 de novembro de 2010 

 
 

R$ 3.000,00 Quarto produto: documento final com análise das atividades realizadas e conclusão do projeto.  
 

Até 30 de dezembro de 2010 

 
 

R$ 5.500,00 

Total  R$ 18.000,00 
 


