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TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA 

 

1. PROJETO DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

AQÜICULTURA E PESCA - OEI/BRA-05/004 

Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA 

Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura, Departamento de 

Monitoramento e Controle, Coordenação Geral de Monitoramento e Informações 

Pesqueiras. 

2. Enquadramento no PRODOC: 

Objetivo imediato 3: Disseminar informações e fomentar e fomentar a atividade 

pesqueira de forma sustentável. 

Resultado Esperado 3.1: Mecanismos de divulgação e replicabilidade das ações de Pesca 

e Aqüicultura desenvolvidas, criados e disponibilizados aos gestores nos âmbitos federais, 

estaduais e municipais e entidades do setor produtivo. 

3. Objeto: 

Contratação de técnico para elaborar uma metodologia de análise e consolidação das 

informações pesqueiras referentes aos anos 2008 e 2009. Compilação desta 

metodologia e seus resultados em documento estatístico enfatizando as 

movimentações e oscilações das produções em todo Brasil, 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: 

Apoio técnico, sob supervisão da CGMIP/DEMOC/SEMOC/MPA, nas atividades de 

elaboração, análise e consolidação dos dados estatístico-pesqueiros nacional, bem 

como acompanhar e assessorar a Coordenação Geral de Monitoramento e 

Informações Pesqueiras na implementação do Sistema Nacional de Informações da 

Aqüicultura e Pesca - SINPESQ.  

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 a aplicabilidade de estatística em estudos ambientais. O candidato 

deverá ter conhecimento em modelagem numérica, planos tabulares e análises 

estatísticas exploratórias, além de experiência comprovada de pelo menos 2 anos em 

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de projetos e experiência de trabalho 

com estatística pesqueira. No momento da entrevista, o candidato deverá apresentar, 

com este fim, uma carta de recomendação assinada por um supervisor ou orientador, 

atestando a experiência e competência do candidato nestes temas. 

6. Atividades a serem executadas: 
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• Levantar informações existentes sobre produção e valores de primeira 

comercialização pesqueira referentes aos anos de 2008 e 2009, de modo a 

complementar os dados existentes; 

• Compilar estas informações em um banco de dados, possibilitando a 

elaboração de análises exploratórias e um plano tabular para publicação 

destas, em documentos estatísticos nacionais; 

• Modelar, com base em informações pretéritas, a produção das áreas onde as 

informações referentes ao ano em questão estiverem faltantes; 

• Auxiliar nos trabalhos de rotina (elaboração de Memorandos, Notas Técnicas; 

Termos de Referência, etc.) da CGMIP/DEMOC/SEMOC/MPA; 

• Assessorar a CGMIP/DEMOC/SEMOC/MPA nas diferentes discussões e 

questionamentos existentes sobre a temática em questão; 

• Apresentar relatórios técnicos quando solicitados. 

7. Produtos a serem apresentados: 

I. Planejamento e cronograma de trabalho das atividades a serem desenvolvidas; 

II. Levantamento das informações existentes sobre a produção pesqueira junto 

aos diferentes bancos de dados (microdados) e informações referentes ao ano 

de 2008 e compiladas pretéritas; 

III. Levantamento das informações existentes sobre a produção pesqueira junto 

aos diferentes bancos de dados (microdados) e informações referentes ao ano 

de 2009 e compiladas pretéritas; 

IV. Relatório de análise exploratória dos dados de produção pesqueira pretérita e 

apresentação do plano tabular resultante das análises da consolidação das 

estatísticas pesqueiras referente ao ano de 2008, bem como a descrição da 

metodologia utilizada; 

V. Relatório de análise exploratória dos dados de produção pesqueira pretérita e 

apresentação do plano tabular resultante das análises da consolidação das 

estatísticas pesqueiras referente ao ano de 2009, bem como a descrição da 

metodologia utilizada; 

VI. Compilação dos dados para o Boletim Estatístico Pesqueiro Nacional – anos de 

2008 e 2009, bem como a documentação das diferentes metodologias 

utilizadas no âmbito do SINPESQ. 

8. Vigência do contrato:  

Inicio: na data de assinatura do contrato. 

Término: 31 de dezembro de 2010. 

9. Valor bruto do contrato: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
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10. Produtos a serem apresentados:  

Número do 

Produto 
Descrição Data de Entrega Valor 

I 
Planejamento e cronograma de trabalho 

das atividades a serem desenvolvidas; 
Até 30 de abril de 2010 R$ 5.400,00 

II 

Levantamento das informações existentes 

sobre a produção pesqueira junto aos 

diferentes bancos de dados (microdados) 

e informações compiladas pretéritas 

referentes ao ano de 2008 

Até 02 de junho de 2010 R$ 4.600,00 

III 

Levantamento das informações existentes 

sobre a produção pesqueira junto aos 

diferentes bancos de dados (microdados) 

e informações compiladas pretéritas 

referentes ao ano de 2009; 

Até 31 de julho de 2010 R$ 5.000,00 

IV 

Relatório de análise exploratória dos 

dados de produção pesqueira pretérita e 

apresentação do plano tabular resultante 

das análises da consolidação das 

estatísticas pesqueiras referente ao ano 

de 2008, bem como a descrição da 

metodologia utilizada; 

Até 01 de setembro de 

2010 
R$ 6.000,00 

V 

Relatório de análise exploratória dos 

dados de produção pesqueira pretérita e 

apresentação do plano tabular resultante 

das análises da consolidação das 

estatísticas pesqueiras referente ao ano 

de 2009, bem como a descrição da 

metodologia utilizada; 

Até 01 de novembro de 

2010 
R$ 6.000,00 

VI 

Compilação dos dados para o Boletim 

Estatístico Pesqueiro Nacional – anos de 

2008 e 2009, bem como a documentação 

das diferentes metodologias utilizadas no 

âmbito do Sistema Nacional de 

Informações da Pesca e Aquicultura - 

SINPESQ. 

Até 31 de dezembro de 

2010 
R$ 9.000,00 

Total R$ 36.000,00 

 

 


