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TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA 

 

1. Projeto de Apoio à Coleta de Informações das Atividades de Aqüicultura e Pesca 

Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA.  

 

2. Enquadramento no PRODOC: 

Objetivo imediato 4: Realizar estudos e desenvolvimento de projetos demonstrativos na 

pesca com transferência de tecnologia, e intercambio tecnológico entre países para a melhoria 

nas condições de trabalho, conservação do pescado, redução do desperdício e agregação de 

valor ao produto da pesca, com o auxílio do Ministério das Relações Exteriores quando for o 

caso. 

Resultado Esperado 4.2: Realizar estudos e pesquisas que visem a transferência de novas 

tecnologias a partir de cruzeiros de pesca em embarcações modernas para incorporação de 

novas tecnologias à frota nacional.  

Atividade 4.2.3: Aplicar ações de capacitação dos profissionais da pesca, no uso dos 

petrechos e na absorção d as tecnologias desenvolvidas. 

 

3. Objeto: 

Contratação de consultoria técnica destinada a propor procedimentos metodológicos e 

operacionais das atividades a serem desenvolvidas pela direção, no processo de 

implantação, monitoramento e avaliação do projeto. 

 

4. Finalidade da Contratação: 

Prover suporte técnico para a coordenação do projeto com objetivo de auxiliar no 

desenvolvimento de processos de capacitação e qualificação de pescadores.  

 

5. Requisitos mínimos de qualificação: 

Graduação em curso de nível superior em qualquer área de conhecimento devidamente 

reconhecido pelo MEC, desejável pós graduação na área de contratos. Experiência em 

coordenação de atividades educacionais em instituições de ensino. Boa comunicação e 

facilidade para trabalhos em equipe. 
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6. Atividades a serem executadas: 

• Prover suporte técnico - administrativo à coordenação do Projeto; 

• Acompanhamento e monitoramento da operacionalização do Programa; 

• Levantar as ações realizadas no segundo bimestre de 2010 a fim de otimizar as 

ações para o ano de 2011. 

 

7. Produtos a serem apresentados: 

-  Primeiro produto: Estudo das ações executadas no primeiro semestre de 2010, com 

breve análise de impacto; 

- Segundo produto: Estudo das ações executadas no segundo semestre de 2010, com 

breve análise de impacto;  

 

8. Vigência do contrato: 16 de dezembro de 2010 a 16 de março de 2011 

9. Valor do contrato:  

Contrato no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) distribuídos em 2 parcelas conforme 

entrega de Produtos de Consultoria: 

Produto Data Valor 

Produto 1 Até 15 de janeiro de 2011 R$ 10.000,00 

Produto 2 Até 15 de março de 2011  R$ 10.000,00 

Total   R$ 20.000,00 

 


