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           TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
 

Ref.: Contratação de serviço profissional de 
facilitação/moderação para o encontro Mid-
term Assessment/ Long-Term Vision 
(Avaliação de médio prazo/ Visão de longo 
prazo) do CEPF/IEB, a ser realizado no mês 
de abril de 2019, em Brasília-DF 

 

    Brasília, 25 de fevereiro de 2019 

 

Data de abertura: 26/02/2019 
Data de encerramento: 19/03/2019 

 
CONTEXTO   
O IEB (Instituto Internacional de Educação do Brasil) é uma associação civil brasileira sem fins 
econômicos criada em 1998, cuja missão é “fortalecer os atores sociais e o seu protagonismo na 
construção de uma sociedade justa e sustentável”. Os objetivos institucionais do IEB são: 
promover a efetividade dos direitos socioambientais de povos e comunidades no campo e nas 
cidades; apoiar ações visando o ordenamento territorial; ampliar a incidência das políticas 
públicas nos territórios em que atuamos; e apoiar e implementar ações voltadas para a melhoria 
da gestão territorial e ambiental. 

Em abril de 2016, o IEB foi selecionado para atuar como a Equipe de Implementação Regional 
(RIT, na sigla em inglês para Regional Implementation Team) do Fundo de Parceria para 
Ecossistemas Críticos (CEPF). O IEB responde pela liderança estratégica do programa no Cerrado 
e irá gerenciar os pequenos e grandes projetos que serão apoiados durante a implementação 
do programa no período de julho de 2016 a junho de 2021. 

O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, na sigla em inglês para Critical Ecosystem 
Partnership Fund) vem atuando desde 2000 para assegurar a participação e contribuição da 
sociedade civil na conservação de alguns dos ecossistemas mais ricos do mundo do ponto de 
vista biológico, porém atualmente ameaçados. 

O objetivo é promover a conservação em áreas biológicas de alta prioridade e numa escala de 
paisagem. A partir desta perspectiva, o CEPF identifica e apoia uma abordagem regional, 
envolvendo uma ampla gama de instituições públicas e privadas para atender as necessidades 
de conservação por meio de esforços coordenados. 
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O CEPF é um programa conjunto da Agência Francesa para o Desenvolvimento, Conservação 
Internacional, União Europeia, Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF, sigla em inglês), 
Governo do Japão e Banco Mundial, com vistas a oferecer financiamento para proteção de 
ecossistemas únicos e ameaçados – conhecidos também como hotspots de biodiversidade. 

Em 2013, o Conselho de Doadores do CEPF selecionou o bioma Cerrado como um dos hotspots 
prioritários, e 8 milhões de dólares foram alocados para investimentos em projetos de 
conservação no período de 2016 a 2021. 

Em 2014, a Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil) e o Instituto Sociedade, População e 
Natureza (ISPN) foram selecionados para preparar o perfil do ecossistema para o hotspot 
Cerrado, com o objetivo de fornecer uma visão geral de conservação da biodiversidade, analisar 
as prioridades de ação, estabelecer um quadro estratégico para a concessão dos fundos do CEPF 
e oferecer uma agenda mais ampla para o hotspot para ser usada por todos que possam 
contribuir para a conservação do Cerrado. 

No Brasil, o CEPF conta com o apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB). 

Em 2019, o CEPF/IEB realizarão o encontro Mid-term Assessment/ Long-Term Vision (Avaliação 
de médio prazo/ Visão de longo prazo) do programa, que contará com a presença de todos os 
beneficiários dos projetos vigentes, em torno de 80 pessoas. Será um encontro de três dias, 
previsto para 08 a 10 de abril, das 09h às 17h. 

Dessa forma, o Instituto Internacional de Educação do Brasil deseja contratar um serviço 
profissional qualificado para a moderação/facilitação desse evento, que irá atuar em apoio à 
Equipe de Implementação Regional (RIT) do Hotspot Cerrado do Fundo de Parcerias para 
Ecossistemas Críticos (CEPF Cerrado). Os interessados podem se candidatar à vaga até o dia 19 
de março. 

O profissional ou equipe deve contar com as habilidades e experiências técnicas apropriadas 
para uma boa condução do evento e a conquista dos resultados esperados pelo RIT. 

Para saber mais sobre o Fundo e suas atividades em outras regiões do planeta, visite a página 
em inglês: http://www.cepf.net 

Para saber mais sobre o CEPF Cerrado, acesse: http://cepfcerrado.iieb.org.br/ 

 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO  
O(a) profissional ou equipe deve saber: 

- Fazer relatoria e revisão em inglês e português;  

- Estar familiarizado com o conteúdo do programa CEPF Cerrado e com os projetos que estão 
ativos até o momento, presentes no site http://cepfcerrado.iieb.org.br/ 

- Promover segurança e empoderamento aos participantes, estimulando a troca de 
experiências; 
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- Estimular a criatividade e conversas produtivas; 

- Conduzir e promover a cooperação em grupo; 

- Realizar orientação metodológica do evento, com cronograma adequado para a realização de 
cada atividade; 

- Promover no grupo uma análise crítica construtiva, que busque a melhoria do programa para 
gestores e beneficiários; 

- Promover o intercâmbio de informações, buscando tornar a comunicação entre as pessoas 
mais objetiva e produtiva; 

- Valorizar a vivência e experiência de cada participante; 

- Trabalhar em estreita colaboração com a Equipe de Implementação Regional CEPF/IEB. 

*Após a contratação, deve ser apresentado, em até três dias úteis, um plano de elaboração e 
execução do serviço que deve ser previamente aprovado pela Equipe de Implementação 
Regional CEPF/IEB. 

 
 
 
REQUISITOS BÁSICOS  
- Pontualidade; 

- Organização; 

- Disponibilidade em realizar reuniões e atendimentos prévios com a Equipe de Implementação 
Regional CEPF/IEB; 

- Uso de método de Comunicação Não Violenta (CNV), com linguagem acessível a todos os tipos 
de público; 

- Promoção de equilíbrio em situações que causem desconforto ao grupo; 

- Promoção de escuta ativa; 

- Conhecimento básico do programa que será tema do encontro. 

 

 
 
 
REQUISITOS EXTRAS  
Desejável: 

- Ter conhecimento sobre o Cerrado (ambiente, cultura, sociedade); 

- Ter experiência em moderação de programas e/ou projetos socioambientais. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO  
Período: 08 a 10 de abril de 2019 (além de disponibilidade para três reuniões presenciais com a 
Equipe de Implementação Regional e atendimentos remotos, caso haja necessidade) 

Horário de trabalho: 08h às 18h 

Local: Asa norte, Brasília-DF 

Supervisão: Michael Becker, Coordenador da Estratégia de Implementação Regional do CEPF 
Cerrado. 

 

 
 
COMO SE CANDIDATAR  
Para se candidatar, os interessados enviar a seguinte documentação para Michael Becker, Líder 
da Equipe do RIT (michael.becker@iieb.org.br) com cópia para o e-mail CEPF Cerrado 
(cepfcerrado@iieb.org.br): 

- Um CV completo e com referências pessoais e profissionais; 

- Uma carta de apresentação máximo 2 páginas, descrevendo motivações, disponibilidade, por 
que se qualifica para a vaga e outras informações relevantes; 

- Proposta de trabalho, incluindo valor do serviço (bruto). 

 

Deve constar no assunto do e-mail: “Moderação CEPF Cerrado/IEB” 

Em algum momento do processo de revisão, os candidatos selecionados serão entrevistados – 
direta ou remotamente – para uma avaliação mais aprofundada das qualificações e habilidades 
para o trabalho e compreensão do Perfil do Ecossistema do Hotspot Cerrado. 

O nome e os currículos dos candidatos à vaga serão submetidos ao CEPF para aprovação final, 
antes de sua efetiva contratação. 

 

 
 


