
 

 

 
 

 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE MONITORAMENTO E 

ANÁLISE DE DADOS  

 

 

 

 

Equipe de Conservação da Amazônia - ECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ 05.107.299/0001-00com sede à SAS, Quadra 03, Bloco C, Ed. Business Point Salas 301 

a 304, Brasília-DF, estabelece e divulga normas para a realização do Processo Seletivo. 

 

1.  OBJETIVO DO PRESENTE EDITAL 

 

A Equipe de Conservação da Amazônia selecionará uma empresa de consultoria para 

ministrar curso intensivo para os associados da Associação das Comunidades 

Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (ARQMO) para monitoramento e 

análise dos dados coletados pelos beneficiários do projeto “Apoio a Comunidades Indígenas 

e Outros Atores Chaves para Melhor Proteção das Terras Indígenas e Outros Recursos 

Naturais” respaldado pelo Acordo #AID-512-A17-00007 celebrado entre a Equipe de 

Conservação da Amazônia – ECAM e USAID em 24 de novembro de 2016.  

 

2. REQUISITOS 

 

• Experiência com cursos ministrados in company;  

• Excelência técnica comprovada; 

• Profissionais capacitados na área de monitoramento e análise de dados; 

• Disponibilidade para ministrar o curso na segunda semana de junho de 2018;  

• Disponibilidade para viajar para o local do curso durante todo o período em que o 

curso for ministrado.  

 

3.  PROCESSO SELETIVO  

 

O processo seletivo constará das seguintes etapas:  



 

 

• Análise de propostas; 

• Entrevistas virtuais ou presencias. 

 

4. PRAZOS 

 

 

 

 

5. PROCEDIMENTOS  

 

A proposta deverá ser enviado via correio eletrônico até dia 31 de maio de 2018 às 23h59 

para o seguinte endereço: ecam@ecam.org.br; 

 

 

6. CONTRATAÇÃO 

A contratação da consultoria selecionada se dará por meio de contrato específico para o 

curso. Os custos com deslocamento, estrutura do local do curso e diárias serão pagos pela 

Equipe de Conservação da Amazônia – ECAM .  

 

 

Brasília, DF 29 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

 

Prazos 

Publicação do Edital no site da Ecam  

29 de maio de 2018 

Recepção de currículo e carta de 

apresentação 

 

Até 31 de maio de 2018 

Resultado Final 

 

01 de junho de 2018 

Contratação 

 

A partir de 4 de junho de 2018 


