EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA
FINALIDADE: REALIZAR ANÁLISE PRÉVIA DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS
E OFICINAS DE ANÁLISE DE DADOS A PARTIR DA PARCERIA CONAQ-ECAM
NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOVAS TECNOLOGIAS E POVOS
TRADICIONAIS/COMPARTILHANDO MUNDOS

1.

CONTEXTO

DO

PROGRAMA

NOVAS

TECNOLOGIAS

E

POVOS

TRADICIONAIS, COMPARTILHANDO MUNDOS E PARCERIA COM A CONAQ
A Equipe de Conservação da Amazônia e a Coordenação Nacional das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas iniciaram diálogo, em 2015, na ocasião de capacitação realizada
em Porto Velho (RO), no âmbito do Programa Novas Tecnologias e Povos Tradicionais, que
foi acompanhada por instituições públicas e organizações não governamentais.
Esta capacitação ensejou a discussão de uma estratégia de apoio aos povos indígenas,
comunidades quilombolas e pequenos produtores para dar visibilidade às suas demandas a
partir do levantamento de informações sobre seus territórios, resultando na aprovação do
projeto “Povos indígenas e outros atores chaves para melhor proteger seus territórios e
recursos naturais”, financiado pela Agência dos Estados Unidos para a cooperação
internacional - USAID, em 2016.
Diversas reuniões foram realizadas com a CONAQ para organizar a agenda das
atividades, o envolvimento com as organizações quilombolas nos Estados e os usos das
informações. Em agosto de 2017, a CONAQ e a ECAM formalizaram Acordo de Cooperação
para promoção das atividades de capacitação e a assessoria técnica, visando possibilitar o
melhor uso e adaptação das tecnologias às suas necessidades.
Em 2017 e 2018 foram realizadas capacitações no Programa Novas Tecnologias e
Povos Tradicionais das ferramentas Google Earth e Open Data Kit (ODK)1, levantamento
socioeconômico (a partir de formulário construído pela CONAQ) e mapeamento, em
comunidades quilombolas no Estado do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, Amapá, Pará e
Rondônia. Seguido a esta etapa, estão os levantamentos em campo (em finalização) nas
comunidades indicadas pela CONAQ.
1

Open Data Kit (ODK) é um conjunto de ferramentas que possibilitam os levantamentos por meio de
celulares e/ou tabletes bem como a sistematização das informações levantadas em tabelas e
gráficos. E Google Earth (Google Terra) ferramenta que permite o mapeamento direto para a
plataforma digital com o uso de notebooks e computadores.

A partir do segundo semestre de 2018 (no contexto do projeto com o apoio da
USAID), o Programa Novas Tecnologias entra em sua segunda fase e passa a ser chamado de
Sharing Worlds (ou em português, Compartilhando Mundos). Nessa nova fase, o programa
tem por objetivo auxiliar as comunidades nas análises dos dados levantados para que possam
entender a aplicabilidade dessas informações e planejar o uso estratégico conforme suas
demandas e necessidades.
O plano de trabalho do segundo semestre de 2018 e ano 2019 prevê, em linhas gerais,
as ações a seguir expostas: finalização dos levantamentos em campo pelos quilombolas em
suas comunidades; acompanhamento junto às comunidades (nas quais foram realizadas
oficinas) do processo de uso das ferramentas; oficinas de análise de dados nas comunidades
quilombolas do projeto e apoio à construção do portal da CONAQ para o recebimento dos
dados e divulgação de conteúdos.

2. OBJETIVO DO PRESENTE EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA
Realizar a análise e sistematização dos dados socioeconômicos coletados a partir do
formulário construído pela CONAQ e aplicado por jovens quilombolas em comunidades nos
estados Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Amapá, Pará e Rondônia; realizar oficinas de
análise de dados em cada um dos estados citados e apoiar a CONAQ na significação e
sistematização das informações gerais para estratégias de divulgação.

3. REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
Profissional ou empresa com expertise e experiência comprovada em análise e sistematização
de dados, bem como experiência em realização de oficinas formativas.
3.1 REQUISITOS DESEJÁVEIS
Experiência de atuação com comunidades tradicionais no que se refere à realização de
oficinas participativas de análise de dados.

4. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS
1) Reunião com a CONAQ e Ecam para a apresentação da metodologia a ser utilizada
na sistematização e significação dos dados e nas oficinas de análise de dados;
2) Relatórios prévios de análise e sistematização de dados coletados a partir do
formulário da CONAQ;

3) Realização de 06 oficinas de análise de dados nos estados do projeto: Maranhão,
Tocantins, Mato Grosso, Amapá, Pará e Rondônia;
4) Sistematização e construção de materiais para divulgação das informações
coletadas (no formulário e nas oficinas a ser realizada nos 06 Estados) em conjunto com a
CONAQ.

5. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO
01 (um) ano, com possibilidade de renovação conforme andamento da agenda de trabalho.

6. DO PROCESSO SELETIVO
Documentação


Currículo e/ou portfólio;



Carta de apresentação relatando a experiência exigida;



Materiais complementares relativos à experiência exigida e requisitos desejáveis (se
houver);



Proposta financeira.

Os (as) candidatos (as) devem encaminhar a documentação para o e-mail ecam@ecam.org.br
até o dia 31/10/18. O resultado da seleção será comunicado ao selecionado (a) até o dia
05/11/18.

7. CONTRATAÇÃO E HONORÁRIOS
A Equipe de Conservação da Amazônia – Ecam poderá contratar pessoa física ou jurídica,
com pagamento compatível com a formação e experiência do profissional responsável pela
execução.
Deve ser encaminhada junto com o currículo e/ou portifólio uma proposta financeira para a
realização do contrato.

8. OUTRAS CONSIDERAÇÕES.
É de responsabilidade da(o) contratada(o) a contratação de seguro de vida e saúde.

Brasília, 17 de outubro de 2018.

