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SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUN DIAL 

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕESDE INTERESSE –  03/09 

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE  MATAS CILIARES 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – PALESTRANTES, OFICINEIROS  E ANIMADORES CULTURAIS 
PARA EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

1. O Governo do Estado de São Paulo e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

firmaram Acordo de Doação (Acordo de Doação GEF TF055091) para implementação, pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares no Estado de São Paulo. A 

contratação de serviços e consultoria para o projeto será executada de acordo com as diretrizes do BIRD e 

os procedimentos definidos no Manual Operativo do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares.  

Parte dos recursos será utilizada para a realização de encontros e eventos de mobilização e educação 

ambiental nas Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí, Mogi-Guaçu, Paraíba do Sul, Piracicaba-Capivari-

Jundiaí e Tietê-Jacaré.  

2. A execução dos encontros e eventos pressupõe a contratação de palestrantes, oficineiros e animadores 

culturais, para a execução dos seguintes serviços:  

Palestrantes: realização de palestras e conferências abordando temáticas ambientais durante os Encontros 

de Educação Ambiental e outros eventos a serem realizados nas cinco bacias hidrográficas atendidas pelo 

Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, conforme programação a ser definida pela Coordenação do 

Projeto. Apresentação de propostas dos conteúdos programáticos das palestras de informação e 

sensibilização. 

Oficineiros: realização de oficinas de capacitação e sensibilização em eventos de mobilização e educação 

ambiental e cursos para geração de renda abordando temas associados à conservação e à recuperação de 

recursos naturais, nas cinco bacias hidrográficas atendidas pelo Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, 

conforme programação a ser definida pela Coordenação do Projeto. Apresentação de proposta de 

organização, conteúdo e material didático-pedagógico relativos às oficinas. 

Animadores Culturais: realização de atividades artística e cultural durante eventos de mobilização e 

educação ambiental promovidos no âmbito do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares.   

3. O Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, sob a coordenação da Unidade de Coordenação do 

Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, da Secretaria do Meio Ambiente, convida profissionais com 

comprovada experiência em docência e/ou na exposição de palestras, conferências e oficinas em assuntos 

relacionados à temática ambiental a manifestar interesse, por escrito, na prestação dos serviços acima 

descritos. Os Interessados deverão demonstrar que são qualificados para executar os serviços 

apresentando Curriculum vitae. 

4. Os palestrantes/oficineiros/animadores culturais selecionados ao final do procedimento deverão, como 

condição para contratação, indicar o número de sua conta corrente no Banco Nossa Caixa S.A.  
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5. Os profissionais interessados poderão obter maiores informações, no endereço abaixo de segunda a 

sexta, das 9:00 às 13:00 e das 14:30  às 18:00 hs. 

6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até o dia 15 de junho de 

2009. 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES  

Avenida Professor Frederico Hermann Junior, 345 – Prédio 12 – 4º andar 

CEP 05459-900 – Alto de Pinheiros – São Paulo - SP 

Telefone (11) 3133.3976 - e-mail: dpp-compras@ambiente.sp.gov.br 

 


