
 

 
Anexo I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA O PROJETO REDE 
FORTALECIDA, CERRADO CONSERVADO (REFORCE), NO ÂMBITO DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NÃO-
REEMBOLSÁVEL CEPF Nº 100475 FIRMADO ENTRE A REDE CERRADO E 
O CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND (CEPF). 

 

1 Introdução 

Este Termo de Referência visa à contratação de serviços de serviço técnico 
especializado para apoio administrativo e financeiro do projeto “Rede 
Fortalecida, Cerrado Conservado”, executado pela Rede Cerrado, conforme 
contrato nº. Nº 100475, firmado com O CEPF.  

O objetivo principal da Rede Cerrado é a luta pela conservação do bioma e a 
defesa de seus povos e comunidades tradicionais, promovendo justiça social e 
sustentabilidade ambiental. A Rede Cerrado, ao longo de seus 27 anos vem 
atuando estrategicamente em diversos espaços públicos socioambientais para 
propor, monitorar e avaliar projetos, programas e políticas públicas afetos ao 
Cerrado e à seus povos. 

A Rede Cerrado é a única articulação da sociedade civil com abrangência em 
todo o bioma, portanto, sem dúvida é a rede com maior capilaridade no Cerrado. 
Fazem parte da RC, além de organizações de base comunitária e organizações 
não governamentais, outras redes, que focam em regiões ou temáticas 
específicas como, por exemplo, a Articulação Pacari, o Núcleo do Pequi e a 
Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado. Para além das 54 organizações 
formalmente filiadas, a Rede congrega mais de 300 organizações de base 
comunitária, sindicatos de trabalhadores rurais, organizações de assessoria, 
pesquisa e conservação espalhadas por todos os cantos do bioma. (para mais 
informações, acesse: www.redecerrado.org.br). 

 

2 Objetivos 

Prestar serviço técnico especializado de apoio administrativo e financeiro para o 
projeto “Rede Fortalecida, Cerrado Conservado”, seguindo a política interna da 
Rede Cerrado e as regras específicas do seu financiador. 

 

3 Contexto 

http://www.redecerrado.org.br/


A estratégia de atuação em rede tem contribuído para aumentar a visibilidade e 
compreensão sobre a importância do Cerrado em diversos níveis, como por 
exemplo, a inclusão do Cerrado nas metas de redução do desmatamento pelo 
governo brasileiro durante a COP do Clima, em Copenhague, em 2009. No 
âmbito do Plano Nacional de Fortalecimento das Cadeias da 
Sociobiodiversidade, hoje incorporado ao Plano Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica – PLANAPO, a Rede Cerrado teve forte influência na 
inclusão das espécies extrativistas do Cerrado no Programa de Garantia de 
Preços Mínimos da Sociobiodiversidade – PGPM-Bio, que hoje contempla 
espécies como o babaçu, baru, pequi, mangaba e macaúba. Todos os fóruns 
importantes de discussão de políticas públicas para o Cerrado e/ou para seus 
povos e comunidades tradicionais, contam com a presença de um ou mais 
representantes da Rede, o que demonstra o reconhecimento de sua importância 
e legitimidade.  

A presente proposta foi concebida em parceria com todas as entidades da Rede 
Cerrado, a partir de reflexões realizadas durante as assembleias e encontros 
periódicos da Rede, diante da preocupação com projetos e políticas recentes 
que podem representar oportunidades ou ameaças aos direitos das populações 
vulneráveis e à sustentabilidade ambiental, do acelerado desmatamento que o 
bioma vem sofrendo e das mudanças climáticas observadas. 

A Rede Cerrado se organiza em quatro instâncias de trabalho, que se reúnem 
com regularidade, que são: a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, a 
Coordenação e o Conselho Fiscal. Além dessas instâncias de construção 
conjunta da agenda de trabalho, a RC realiza periodicamente, desde 2001, o 
“Encontro e Feira dos Povos do Cerrado”. Esses encontros  são espaços de 
troca de aprendizados e experiências, de valorização das culturas tradicionais e 
de formulação de posições políticas conjuntas.  

Este projeto foi idealizado e debatido durante a última Assembleia Geral, 
realizada em julho de 2016, com base no relatório do VIII Encontro e Feira dos 
Povos do Cerrado, realizado em Brasília em 2014, e na Carta dos Povos do 
Cerrado, elaborada em 2009 e que expressa a pauta de reivindicações políticas 
da Rede Cerrado. Na assembleia estiveram presentes 40 pessoas, 
representando 24 entidades filiadas, que deliberaram pelo envio da proposta em 
tela, delegando à coordenação da RC o seu detalhamento. As entidades que 
compõe a coordenação da Rede são: Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco Babaçu - MIQCB, o Instituto Sociedade, População e 
Natureza - ISPN, a Agência 10Envolvimento, a Mobilização dos Povos Indígenas 
do Cerrado – MOPIC e a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais do 
Bico do Papagaio – ASMUBIP. 

 

4 Atividades a serem realizadas 



Atividades a serem desenvolvidas são:  
 

• Ser responsável pela gestão administrativa e financeira do projeto “Rede 
Fortalecida, Cerrado Conservado” e dos projetos executados como sua 
contrapartida, de acordo com as orientações da Coordenação da Rede 
Cerrado; 

• Estabelecer relacionamento contínuo com os financiadores dos projetos 
executados pela Rede Cerrado; 

• Fortalecer o relacionamento com instituições parceiras do projeto; 

• Coordenar e proporcionar a inter-relação entre as equipes técnica e 
administrativa do projeto, a fim de garantir a qualidade na sua execução; 

• Monitorar as atividades técnicas e consultores do projeto. 

• Elaborar relatórios de acordo com a demanda dos financiadores e da 
Coordenação da Rede Cerrado; 

• Coordenar os processos de auditorias recebidos pela Rede Cerrado; 

• Auxiliar nas contratações de recursos humanos; 

• Coordenar e acompanhar a elaboração de relatórios e periódicos 
desenvolvidos no período de execução dos projetos em execução pela 
Rede Cerrado; 

• Organizar publicações, seminários, oficinas e demais encontros 
promovidos pela Rede Cerrado; 

• Sistematizar produtos de consultorias para os objetivos do projeto. 

 

Outras atividades correlatas não relacionadas acima poderão ser inseridas para 
o bom andamento dos serviços. 

 

5 Prazo de Execução 

A vigência do contrato será até janeiro de 2020. 

 

6 Pagamento dos Honorários 

O pagamento dos honorários se dará em parcelas mensais e sucessivas, 
durante a vigência do contrato. 

 

7 Qualificação 

a. Desejável nível superior completo em administração, economia, 
contabilidade ou áreas afins, com experiência de 5 anos; 

b. Experiência em gestão administrativa e financeira; 



c. Conhecimento sobre ciclo de realização de projetos; 
d. Experiência com negociações institucionais; 
e. Capacidade crítica e de comunicação; 
f. Familiaridade com o ambiente de trabalho de uma Organização Não-

Governamental e suas peculiaridades; 
g. Sensibilidade para lidar com comunidades rurais e povos tradicionais; 
h. Capacidade de trabalho em equipe; 
i. Desejável conhecimento da língua inglesa. 

 

8 Seleção dos candidatos 

A seleção do candidato será realizada por Comissão composta por membros da 
equipe da Rede Cerrado. 

Caso seja interesse das partes, o selecionado para a realização deste serviço 
poderá ter seu contrato prorrogado sem necessidade de novo processo seletivo. 


