SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria Individual
BRASIL - CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS (CAA/NM)

MECANISMO DE DOAÇÃO DEDICADO
A POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO FLORESTAL - DGM/FIP/Brasil
Projeto DGM/FIP/Brasil
Acordo de Doação nº TF018765 – Banco Mundial

O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM recebeu uma doação do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para execução do Projeto DGM/FIP/Brasil, e
pretendeaplicar parte do montante dos fundos no seguinte serviço de consultoria: Contratação de
consultoria individual especializada para aplicar metodologia, técnicas e procedimentos associados à
autoprodução comunitária de painéis/kits solares, dimensionamento, montagem e instalação de
pequenos sistemas de geração de energia elétrica solar, em geração residencial e em unidades
produtivas, através de um módulo intensivo e prático de capacitação de jovens, a ser realizado
presencialmente, de modo que os beneficiários sejam capazes de assimilar e replicar os conhecimentos
O CAA/NM convida Consultores Individuais a manifestar seu interesse em executar o referido serviço. A
seleção será feita por meio da comparação da capacidade como um todo de, pelo menos, três candidatos
qualificados/aptos entre os que manifestarem interesse. Os critérios levarão em consideração as
experiências e as qualificações para a execução do serviço. Serão consideradas as Manifestações de
Interesse que atendam minimamente os seguintes critérios:
Formação Acadêmica: 30 pontos
Experiência Específica: 70 pontos
A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. O processo de seleção
será conduzido de acordo com o método de Consultor Individual – CI, estabelecido nas Diretrizes do Banco
Mundial: Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e
Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial.
Número de Vagas: 01
Modalidade Contratual: Preço Global/Produtos
Vigência Contratual: 3 (três) meses
Para participar da seleção os candidatos deverão enviar por e-mail, um currículo detalhado, que informe
seus períodos contratuais, impreterivelmente até às 23h59min, do dia 20/06/2019, para o seguinte
endereço eletrônico:
debora.mendes@caa.org.br
O e-mail de envio do currículo no campo assunto deverá conter a seguinte identificação:
“Seleção de Consultor Individual – Código TDR– CI 002/2019 – Projeto DGM/FIP/BRASIL”.
Esta SMI e o Termo de Referência poderão ser visualizados na página: http://www.caa.org.br/
E poderão ser solicitados pelo e-mail: debora.mendes@caa.org.br e telefone: (38) 3218-7700
Álvaro Alves Carrara
Coordenador Projeto DGM/FIP/Brasil

