
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 

 
Consultoria em Monitoramento e Avaliação 

 
 

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. 

 
 

Aspectos Esperados na Avaliação: 
 

 Coordenar, monitorar e avaliar as atividades financiadas pela USAID dentro do 
Programa Territórios Sustentáveis 

 Desenvolvimento e implementação de um plano de monitoramento e 
avaliação que especificará os indicadores, linhas de base, alvos, e 
metodologias que permitirão monitorar o progresso para alcançar as ações 
planejadas e o desempenho geral do programa; 

 Avalição regular dos pressupostos, riscos e oportunidades e definir as ações a 
serem tomadas com base nas avaliações; 

 Preparação de todos os relatórios técnicos para USAID em idiomas português e 
inglês no formato da USAID.  

 Preparação de relatório mensal para USAID em idiomas português e inglês no 
formato da USAID. Os relatórios mensais incluirão:  
 Resumo executivo; 
 Progresso em relação ao plano aprovado de implementação (ações 

realizadas, alvos alcançados, etc.) desde o último relatório; 
 Tabela de resultados, embasada nos indicadores e alvos definidos no Plano 

de Monitoramento e Avaliação;  
 Problemas enfrentados e se foram resolvidos ou ainda são pendentes; 
 Soluções propostas para problemas novos ou existentes (Proposed 

solutions to new or ongoing problems); 
 Histórias de sucesso (se disponíveis); 
 Atividades planejadas para o próximo trimestre.  

 



 
 

 
Perfil do candidato 

 
 Pelo menos 10 anos de experiências em monitoramento e avaliação de projetos com 

referência especial em avaliações baseadas em resultados;  
 Fluência em inglês e português;  
 Experiência prévia com USAID preferida; 
 Boa comunicação oral e redação. 

 
 
 
 
Critérios para Seleção 
 

 Avaliação de proposta técnica (plano de trabalho) e currículo do consultor (ou 
equipe); 

 Avaliação de proposta financeira. Os custos logísticos são por conta do contratante. 
 
 
 
Prazos 
 

 Recebimento de propostas técnica(plano de trabalho + currículo) e financeira até 21 
de setembro de 2018 através de envio ao e-mail de Juliana Vieira 
(juliana@ecam.org.br) 

 Avaliação das propostas até 25 de setembro. 
 O contrato será pelo período de 06 (seis) meses com possibilidade de renovação.  

 


