
 
 

 

 
 

 

ANEXO I – TDR-GEF-IIS-002/2021 
 

Nome do proponente: 

 

Preencha os campos abaixo com informações relevantes relacionadas à sua experiência profissional, no atendimento ao objeto em questão. Inclua 

quantas linhas forem necessárias às tabelas. 

1. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
 
1.1. Formação acadêmica em Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas, Gestão Ambiental e áreas afins ou Direito, com pós-

graduação em tema relacionado com manejo florestal.  
 

N
º 

Nome dos cursos de graduação, mestrado, 
especialização e/ou doutorado (quando for 

aplicável) 
Nome da Instituição de Ensino 

Mês e Ano de início e 
término 

Documento(s) 
comprobatório(s) 

1     

2     

3     

4     

 

1.2. Experiência profissional de, no mínimo, 7 anos em projetos que abordaram os temas de legislação ambiental, políticas públicas e manejo 
florestal. Adicione as informações abaixo para cada projeto: 
 

1) Nome do projeto (se aplicável): 

• Empresa/instituição: 

• Período (mês/ano de início e término da experiência): 



 
 

 

 
 

 

• Localização onde o projeto foi desenvolvido (bioma, estado e município): 

• Breve descrição dos objetivos do projeto: 

• Função/cargo desempenhado no projeto:  

• Breve descrição das atividades desenvolvidas no projeto: 

• Principais produtos entregues (se aplicável): 

• Nome e telefone do contato para referência: 

 

2. REQUISITOS CLASSIFICATÓRIOS 
 
2.1. Experiência profissional em projetos/iniciativas envolvendo múltiplos atores e/ou onde foram desenvolvidas atividades específicas de articulação 

com diferentes atores (como representantes de governos estaduais e instituições de pesquisa). Adicione as informações abaixo para cada 

projeto/iniciativa:  

1) Nome do projeto/iniciativa: 

• Empresa/instituição: 

• Período (mês/ano de início e término da experiência): 

• Localização onde o projeto/iniciativa foi desenvolvido (bioma, estado e município): 

• Breve descrição dos objetivos do projeto/iniciativa: 

• Função/cargo desempenhado no projeto/iniciativa:  

• Breve descrição das atividades desenvolvidas no projeto/iniciativa: 



 
 

 

 
 

 

• Principais produtos entregues (se aplicável): 

• Nome e telefone do contato para referência: 

 

2.2. Experiência profissional no desenvolvimento de relatórios/estudos/produtos elaborados contendo levantamento, análise qualitativa e 

quantitativa de dados primários. Adicione as informações abaixo para cada relatório/estudo/produto:  

1) Nome do relatório/estudo/produto: 

• Empresa/instituição para quem desenvolveu o relatório/estudo/produto: 

• Área foco do relatório/estudo/produto (bioma, estado e município): 

• Breve descrição do relatório/estudo/produto, destacando os levantamentos e análises realizadas no relatório/estudo/produto: 

• Atividades que desempenhou no relatório/estudo/produto:  

• Nome e telefone do contato para referência: 

 

2.3. Experiência profissional no desenvolvimento de relatórios/estudos/produtos contendo diagnósticos, planos de ação e/ou estratégias sobre 

temáticas correlatas ao cerne desta consultoria, incluindo legislação ambiental, políticas públicas e manejo florestal (adicione as informações abaixo 

para cada estudo/projeto). 

1) Nome do relatório/estudo/produto: 

• Empresa/instituição para quem desenvolveu o relatório/estudo/produto: 

• Área foco do relatório/estudo/produto (bioma, estado e município): 

• Breve descrição do relatório/estudo/produto, destacando os diagnósticos, planos de ação e/ou estratégias desenvolvidas: 



 
 

 

 
 

 

• Atividades que desempenhou no relatório/estudo/produto:  

• Nome e telefone do contato para referência: 

 
3. Ficha de pontuação 

 

Experiência profissional Número Pontuação 

a) Número de projetos/iniciativas envolvendo múltiplos atores e/ou onde 
foram desenvolvidas atividades específicas de articulação com 
diferentes atores (como representantes de governos estaduais e 
instituições de pesquisa)  

  

b) Número de relatórios/estudos/produtos elaborados contendo 
levantamento, análise qualitativa e quantitativa de dados primários 

 
 

c) Número de relatórios/estudos/produtos elaborados e/ou coordenados 
contendo diagnósticos, planos de ação e/ou planejamentos e/ou 
estratégias desenvolvidos 

 
 

Pontuação Total  

 


