
 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1.  SOBRE A TNC 
 A The Nature Conservancy (TNC) é uma organização global de conservação dedicada à 
conservação das terras e águas das quais a vida depende. Guiados pela ciência, criamos soluções 
inovadoras, em campo, para os desafios mais difíceis do nosso mundo, para que a natureza e as 
pessoas possam prosperar juntas. Estamos enfrentando a mudança climática, conservando terras, 
águas e oceanos em uma escala sem precedentes, fornecendo alimentos e água de forma 
sustentável e ajudando a tornar as cidades mais sustentáveis. Trabalhando em 79 países, usamos 
uma abordagem colaborativa que envolve comunidades locais, governos, o setor privado e outros 
parceiros. No Brasil, a TNC implanta projetos de conservação em parceria com organizações não 
governamentais, empresas e órgãos governamentais federais, estaduais e municipais, 
contribuindo com a proteção de cerca de dois milhões de hectares. Em especial na Amazônia, a 
TNC atua há mais de 15 anos e tem foco na consolidação de metodologias, ferramentas e 
instrumentos visando à implementação de políticas de controle do desmatamento e à 
responsabilidade e sustentabilidade das práticas agrícolas em larga escala; bem como atua 
fortemente na conservação e o bem-estar de Povos e Terras Indígenas por meio do incentivo à 
gestão territorial em bases ambientalmente responsáveis como ferramenta de planejamento e 
ação estratégica das comunidades indígenas, promovendo a conservação efetiva da 
biodiversidade e sociodiversidade. 
 
 A abordagem da TNC de parceria com povos indígenas e comunidades locais visa a conservação 
compartilhada e o alcance de metas de desenvolvimento sustentável, qual chamamos de “Voice, 
Choice, and Action Framework” – ou VCA. Essa abordagem está baseada em 4 pilares, que 
orientam nossas ações para:  
1. Criar oportunidades de desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável;  
2. Garantir Direitos aos territórios e recursos;  
3. Fortalecer as lideranças locais e as capacidades das organizações comunitárias;  
4. Apoiar plataformas multiatores eficazes para tomada de decisão. 
 
Adicionalmente, a TNC vem trabalhando mais e mais para que os seus programas de conservação 
sejam desenvolvidos e implementados de forma integrada e transversal alcançando não só 
resultados de conservação dos recursos naturais mais consistentes e robustos frente aos desafios 
enfrentados pela sociedade, como na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Neste caminho 
questões como a promoção da equidade de gênero; da igualdade racial de oportunidades para a 
juventude são fundamentais quando pensamos em soluções inclusivas e equitativas todas e 
todos. 

 
2. CONTEXTO 

 
 



 

 

A  TNC   vem   desenvolvendo  açoes com o Povo  Xikrin  desde  2011   voltadas a apoia-los  na 
elaboração  e implementação de  seu  Plano de  Gestão  Territoria e Ambiental da Terra  Indigena  
Trincheira -Bacajá,conhecido  como ABEN-KABEN-MARIMEI .  Para  acessar  o PGTA clique neste link: 
https://acervo.socioambiental.org/acervo/livros/aben-kaben-marimei-plano-de-gestao-territorial-e-
ambiental-povo-xikrin-da-terra   

 
      O    ABEN-KABEN-MARIMEI  Plano de Gestão Territorial e  Ambiental (PGTA) é um importante  

instrumento estratégico e coletivo do  Povo Xikrin para lutar pela defesa de  seus direitos à gestão 
sustentável dos  rios, fl orestas, biodiversidade e cultura presentes na Terra Indígena Trincheira Bacajá, 
localizada no Vale do  Rio Xingu. Conhecido pelos indígenas  como Aben Kaben Marimei (o saber  por 
todos compartilhado), o PGTA demarca o fortalecimento da governança  política (com autonomia e 
parcerias  sólidas), proteção territorial e valorização de arranjos produtivos sustentáveis dos recursos 
naturais desse povo  diante dos enormes desafi os, ameaças  e oportunidades existentes em seu  
passado, presente e futuro.  Com apoio da TNC, Funai e do  Fundo Amazônia, os Xikrin não só finalizaram 
os processos coletivos de  construção e pactuação do Plano   Aben Kaben Marimei (com base no  
etnomapeamento e etnozoeamento  de seu território), mas também deram início à implantação de 
ações estratégicas e prioritárias: (a) governança  indígena – na promoção de acordos coletivos com base 
nas assembleias gerais do povo Xikrin; no fortalecimento de suas associações (ABEX e IBKRIN) e seus 
dirigentes; na formação de Agentes Ambientais Xikrin visando tanto o monitoramento territorial e 
ambiental como a gestão  de cadeias produtivas de recursos naturais sustentáveis; e na ampliação do 
conhecimento dos dirigentes indígenas sobre ferramentas de gestão de associações; (b) proteção 
territorial – no planejamento e realização de expedições vigilância e monitoramento territorial e 
ambiental indígena articuladas com o Plano deProteção Territorial do Médio Xingu  (PPTMX), 
envolvendo suas bases,  postos e equipes; (c) manejo sustentável de recursos naturais – no  
fortalecimento da organização indígena e arranjos institucionais da cadeia de valor de produtos 
florestais  não-madeireiros, como a  castanha. 

 
Um  Importante   parte do   Aben- Kabem – PGTA é  a  Governança propria do Povo  Xikrin. Cada vez 

mais, é necessário o fortalecimento governana  interna do  Povo  Xikrin eo o fortalecimento institucional  
das  organizações do do Povo  Xikrin para poder dialogar com atores corporativos que estão 
implementando diversos projetos que poderão impactar diretamente a vida da comunidade  Atuamente 
na terra indigena Trincheira Bacajá esta constituida por 04 Associações ( ABEX, BERE, IBKRIN E AIPPY. As 
associações apresentam  objetivos comuns  de seguridade de bem estar para as comunidades , garantir 
de  forma integra os direitos dos associados e buscar melhorias de vivencias as comunidades. Cada 
associação tem seu mecanismo de gestão  interna e autonomia para execuções de projetos, e 
participação em editais , coexecuções compartilhadas com o intuito de fortalecer a Terra Indígena 
Trincheira Bacajá.  Nos proximos meses  esta previsto  a realização de uma assembleia   geral das 
lideranças  Xikrin  para   fortalcer a  governança propria do  Povo  e  pactuar mecanismos  de  gestao  do  
seu PGTA  e de fortalecimento  de suas organizações proprias para gestao teritorial  , economica e  para  
repartição dos   beneficios  entre o povo Xikrin das iniciativas de gestão e dos projetos  desenvolvidos  
na  sua  Terra. Outro documento complementar ao PGTA  é o Plano de Vida da Trincheira Bacajá 
construido de forma participativa com as lideranças e comunidades com o apoio técnico do Programa 
Basico Ambiental (PBA -CI), ete documento pode ser acessado atravès deste link: 
https://tnc.box.com/s/w15nyrl0q703lympmgxhfyuyqrnqcey9 .  

 
Esta consultoria   tem o prazo de  6 mêses  , e sera contratada diretamente pela TNC  ,   com a 

possibilidade de estabelecimento de um termo aditivo com novo plano de trabalho para 06 meses, a 



 

 

partir do que for decidido na Assembleia do Povo Mebengokre Xikrin , prevista a acontecer no 2º 
semestre de 2022.  

 
 

3. OBJETIVO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA (TDR) 
 

Contratação de consultoria técnica  , em modelo de Pessoa física  ou Jurídica (PJ) em regime de 
prestação de serviços para entrega de produtos ,  para o fortalecimento das Atividades da 
Socioeconômicas (Cadeia do Artesanato e outras)  das Mulheres Mebengokre Xikrin da Terra 
Indígena Trincheira . 

 
 
4. ATIVIDADES 

 
A consultoria deverá realizar  as seguintes atividades: 

 
4.1 Em coordenação e articulação com a Associação Bere  realizar  que Diagnostico  

e  Levantamento do potencial de produção e  comercialização  das  mulheres  na  regiao  Bacajá , 
abrange as regiões das proximidades de Anapu, no baixo Bacaja 

 
4.2 Apoiar  a  Associação Bere e  as lideranças das aldeias do  Bacajá  na articulação 

com  as  demais organizações indigenas e  as instituições parceiras, dentro do Arranjo de 
implmentação do  PGTA  Trincheira -Bacaja   

 
4.3 Apoiar  Associação Bere e  as lideranças das aldeias do  Bacajá  na articulação 

com com os parceiros do arrranjo Interinstitucional do Médio Xingu (TNC, FUNAI, Associações da TI 
Bacajá, Rede de Cantinas – hoje representada pelo CNPJ da associação  AMORERI, e o Programa do 
PBA -CI)  que atua neste linha de ação  visando   fortalcer as  iniciativas economicas das Menire do  
forma integradas com as  demais  aldeias  da  TI Trincheir-a_bacaja e  mesmo com outros povos 
indigenas do medio Xingu. ; 

 

4.4 Articular e realizar reuniões nas aldeias  com as mulheres  indigenas da  regiao 
do Bacaja , em  articulação com a Associação  Bere, com os caciques e    demais organizações 
indigenas e parceiros quando possivel   ,  para aperfeicoamento da gestão financeira e qualidade 
dos produtos produzidos, além de ter um fluxo de contato  (presencial e remotamente) com as 
comunidades, em específico com as  as representantes indígenas que lideram a gestçao interna  das 
aldeias que tem suas representantes; 

 

4.5 Apresentar disponibilidade, para ida a campo na TI Trincheira Bacajá; 
 
 

5. ENTREGÁVEIS/ PRODUTOS  ( 6 mesers a partir da assinatura do contrato) 
 

Produto (1)  Documentos em formato word o qual de deve  constar de  forma  sistematizadas,o 
diagnostico  e  Levantamento do potencial de produção e  comercialização  das  mulheres  na  



 

 

regiao  Bacajá , abrangendo  as regiões das proximidades de Anapu, no baixo Bacaja ,   os plano 
de comercialização identificados e efetivos,  a descrição quantitativa, qualidade da produção, 
logística e analítica das atividades relacionadas à cadeia produtiva do artesanato das Mulheres 
Mebengokre Xikrin do Bacajá;  

Período de entrega:  60 dias apos a assinatura do contrato. 
 

Produto (2)  – Documento em formato word e/ou  PPT  com relato das açoes de apoio a Associação 
Beré  na  articulação com com os parceiros do arrranjo Interinstitucional de implmentação do  PGTA 
da Trincheir-abacaja  e  com  a  rede da  Médio Xingu (TNC, FUNAI, Associações da TI Bacajá, Rede 
de Cantinas)   e outros  mercados com  vistas a fortalcer  as inciativas economicas das  mulheres 
Xikrin  do  Bacajá  

Período de entrega:  120 dias apos a assinatura do contrato  . 
 
 

6. REQUISITOS TÉCNICOS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 
a.. Curso superior ou técnico completo nas áreas das ciências humanas, ciência ou engenharia 
ambiental, agronômica, florestal e afins; 
b. Disponibilidade para viagens de campo para a Terra Indígena;  
c. Disponibilidade para viagens municipais, estaduais, internacionais para realização de atividads 
proposta neste edital; 
c. Comprometimento pessoal com a causa socioambiental e indígena; 
Residir em Altamira;d 
d. Constar experiencia  em captação de recurso e associativismo; 
e. Experiencia de no mínimo 01 ano com Povos Indígenas; 
e. Habilidade  de comunicação, de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe; 
 f. Preferencialmente do Gênero Feminino; 
f.1 Por arranjo locais e culturais do Povo Mebengokre Xikrin 
g. Domínio de ferramentas de informática (edição de textos, excel e internet); 
h. Autonomia na elaboração de relatórios técnicos, financeiros e balanços comerciais); 
i. Preferencia em experiencia com cadeias economicas; 
j. Possuir cadastro de microempreendedor individual (MEI) ou microempresa ME) 

 
7. PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA 

 
Encaminhar uma proposta técnico-financeira que deverá conter os seguintes itens: 

Currículo; 
Justificativa do interesse na candidatura (máximo de 500 palavras); 

 
A proposta técnico deverá ser enviada para o endereço eletrônico: Bere Xikrin 
xikrinbere@gmail.com  e fbittencourt@tnc.org até a data de 04 de julho  de 2022 e conter 
o título : Consultoria  para o fortalecimento das Atividades da Socioeconômicas.  
 

 
 

8. CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 



 

 

 
Publicação: 06 de junho de  de 2022 
Data para divulgação das análises de currículo: até 12 de e julho de 2022; 
Resultado final: 15 de julho de 2022; 
A The Nature Conservancy (TNC) entrará em contato somente com os candidatos selecionados na 
primeira fase (apreciação da documentação enviada e enquadramento das propostas técnicas e 
financeiras). O candidato não contatado até a data de 08 de julho de   2022 deve considerar que 
o seu perfil não foi selecionado para a próxima fase nesta seleção. Na segunda fase da seleção 
será realizada uma entrevista. 

 

9. DESEMBOLSO 

 
Os pagamentos serão efetuados de acordo com o seguinte plano em relação ao valor total da 

contratação: 

 
Pagamento Descrição Previsão 

Mês 
Valor em 

1º 
pagamento 

Assinatura do Contrato   20% 

2º 
pagamento 

Após a entrega e aprovação do Produto 1 e emissão de nota fiscal  40% 

3º 
pagamento 

Após a entrega e aprovação, do Produto 2 e emissão de nota fiscal  40% 

 
As despesas de viagens de Altamira para a Terra Indígena Tirncheira Bacajá, deverão estar 

atrelada ao   plano de trablaho  e serão reembolsadas pela contratente mediante a coprobatória 
de recibos e notas fiscais.  

 

Altamira, 03 de junho de 2022 



 

 

 


