ANEXO I.C – Perfil, competência e atribuições da equipe mínima.



Profissional 1 - Coordenador Executivo – Quantidade: 01(um)

Requisitos: Profissional com formação de nível superior, preferencialmente nas áreas de Ciências Biológicas,
Geografia, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental, com pós-graduação na área ambiental.
Atribuições: Coordenar a execução do projeto conforme Termo de Referência, por meio do planejamento das
ações e serviços previstos, atendendo às metas e prazos estabelecidos. Gerenciar equipe técnica
multidisciplinar; providenciar a logística, meios e instrumentos para o cumprimento dos serviços e produtos
contratados; responder pela consolidação e apresentação dos produtos ao Inea; atuar, sempre que
necessário, como moderador em eventos remotos (on line).
O Coordenador Executivo será o ponto focal entre a empresa contratada e o Inea.


Profissional 2 – Quantidade: 01(um)

Requisitos: Profissional com formação em Ciências Biológicas/Engenharia Florestal/Engenharia Agronômica,
com ênfase em flora, e preferencialmente com pós-graduação na área ambiental.
Atribuições: Verificar em campo a relevância ecológica da área proposta para criação de RPPN; realizar
diagnóstico rápido da vegetação da propriedade e classificá-la de acordo com o estágio sucessional; avaliar a
área estudada quanto a necessidade de manejo ou restauração florestal, inclusive no tocante ao controle e
manejo de espécies exóticas; realizar avaliação e monitoramento de projetos de restauração florestal em
RPPN; analisar documentos técnicos relacionados à biodiversidade, com ênfase no monitoramento e
conservação de flora nativa de Mata Atlântica; analisar procedimentos administrativos para criação e gestão
de RPPN; realizar vistorias técnicas e elaborar relatórios e pareceres para subsidiar a criação e gestão de RPPN;
elaborar e analisar Planos de Manejo de RPPN(diagnóstico e planejamento); elaborar e analisar Planos de
Ação à Proteção; realizar vistorias técnicas e elaborar relatórios e pareceres para subsidiar a criação e gestão
de RPPN; apoiar a elaboração e o acompanhamento de projetos inerentes ao NURPPN.


Profissional 3 – Quantidade: 01(um)

Requisitos: Profissional com formação em Biologia/Medicina Veterinária, com ênfase em fauna silvestre, e
preferencialmente com pós-graduação na área ambiental
Atribuições: Avaliar e caracterizar, quanto aos aspectos bióticos, a área proposta para criação de RPPN,
verificando sua relevância ecológica(em campo e por análise espacial); realizar diagnóstico rápido de
ocorrência de fauna na propriedade e entorno; analisar documentos técnicos relacionados à biodiversidade,
com ênfase no monitoramento, manejo ou conservação de fauna silvestre na Mata Atlântica, inclusive no
tocante ao controle e manejo de espécies exóticas; analisar procedimentos administrativos para criação e
gestão de RPPN, realizar vistorias técnicas e elaborar relatórios e pareceres para subsidiar a criação e gestão
de RPPN; elaborar e analisar Planos de Manejo de RPPN(diagnóstico e planejamento); elaborar e analisar
Planos de Ação à Proteção; realizar vistorias técnicas e elaborar relatórios e pareceres para subsidiar a criação
e gestão de RPPN; apoiar a elaboração e o acompanhamento de projetos inerentes ao NURPPN.
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Profissional 4 – Quantidade: 01(um)

Requisitos - Profissional com formação em Geografia/Eng. Cartográfica/Eng. Agrimensor, preferencialmente
com pós graduação na área ambiental.
O profissional deverá ser cadastrado no CREA-RJ, saber operar GPS Geodésico, ter experiência com medição
de campo e produção de plantas. Deverá ter registro especifico com vistas a atender à exigência da Lei
10.267/01, Decreto 4.449/02 e Decreto 5.570/05.
Atribuições: Analisar o material cartográfico (plantas e memoriais descritivos) apresentado pelos proprietários
interessados em criar RPPN; realizar o georreferenciamento das propriedades e das áreas de RPPN
selecionadas pelo Inea; elaborar mapas e peças cartográficas necessárias ao andamento do projeto; realizar
vistorias técnicas nas áreas propostas das RPPNs com o objetivo de análise dos aspectos fisiográficos e da
paisagem, validação da verdade de campo da cobertura vegetal e usos da terra, bem como avaliar as peças
cartográficas apresentadas; e ainda realizar análises ambientais a partir de dados de sensoriamento remoto,
com ênfase em unidades de conservação; avaliar, e produzir quando for o caso, o material cartográfico para
os Planos de Manejo e Planos de Ação de RPPNs; apoiar a elaboração e o acompanhamento de projetos
inerentes ao NURPPN.


Profissional 5 – Quantidade: 01(um)

Requisitos: Profissional com formação em Ciências Biológicas, Geografia, Engenharia Florestal, Engenharia
Agronômica, Gestão Ambiental, preferencialmente com pós-graduação na área ambiental.
Atribuições: Acompanhar o projeto através do monitoramento das etapas e atividades previstas; apoiar
tecnicamente os proprietários e profissionais envolvidos nos procedimentos para criação de RPPNs; analisar
procedimentos para criação de RPPN, elaboração de Planos de Manejo, Planos de Ação de Proteção,
Programas de Pesquisa e Programas de Ordenamento da Visitação; realizar palestras para mobilização e
sensibilização de proprietários de imóveis; participar e apoiar a organização dos encontros e oficinas previstos
no projeto; apoiar a elaboração e o acompanhamento de projetos inerentes ao NURPPN.


Profissional 6 – Quantidade: 01(um)

Requisitos: Profissional com formação de nível superior em Direito, com experiência na área do Direito
Ambiental e/ou Administrativo.
Atribuições: Apoiar as atividades do projeto, através da realização de pesquisas e análises jurídicas, emissão
de relatórios e pareceres, elaboração de minutas de Termos de Compromissos/Parcerias,
Autorizações/Permissões, Portarias, Resoluções e outros instrumentos legais; analisar documentos
cartorários e demais documentos jurídicos inerentes ao processo de criação e gestão de RPPNs; apoiar a
elaboração e o acompanhamento de projetos inerentes ao NURPPN.


Profissional 7 – Quantidade: 01(um)

Requisitos: Profissional com formação de nível médio técnico, ou nível superior-tecnólogo, com experiência
comprovada em geoprocessamento, sensoriamento remoto, georreferenciamento, topografia e
sensoriamento remoto aplicados às análises ambientais, possuindo habilidades práticas em softwares de
Sistemas de Informações Geográficas – SIG (Global Mapper, ArcGis, Qgis, Google Earth).
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Atribuições: Analisar o material cartográfico (plantas e memoriais descritivos) apresentado pelos proprietários
interessados em criar RPPN; participar e apoiar o georreferenciamento das propriedades e das áreas de RPPN
selecionadas pelo Inea; elaborar mapas e peças cartográficas necessárias ao andamento do projeto; realizar
vistorias técnicas com o objetivo de verificar em campo aspectos fisiográficos das RPPNs; avaliar o material
cartográfico dos procedimentos para criação de RPPN e dos Planos de Manejo de RPPNs; manter atualizado o
banco de dados geoespaciais do NURPPN; apoiar tecnicamente os proprietários e profissionais envolvidos no
georreferenciamento dos imóveis e das RPPN; apoiar a elaboração e o acompanhamento de projetos
inerentes ao NURPPN.


Profissional 8 – Quantidade: 01(um)

Requisitos: Profissional preferencialmente com graduação superior e pós-graduação na área ambiental.
Atribuições: Acompanhar o projeto através do monitoramento e atualização das etapas e atividades previstas;
apoiar as atividades da equipe técnica; garantir a gestão de documentos relativos ao projeto; contactar
requerentes e proprietários quando necessário; acompanhar a tramitação dos processos administrativos,
mantendo atualizada a planilha de controle; elaborar minutas de correspondências, ofícios, portarias e outros
documentos relacionadas ao processo de criação de RPPN; apoiar a realização de encontros e oficinas;
contribuir para o bom andamento das atividades do projeto; apoiar a elaboração e o acompanhamento de
projetos inerentes ao NURPPN.


Estagiário – Quantidade: 01(um)

Requisitos: Graduando em Ciências Biológicas, Geografia, Engenharia Florestal que, preferencialmente, já
tenha cursado a disciplina ou cursos extracurriculares de geoprocessamento ou cartografia. Conhecimento
teórico e prático, e experiência comprovada em softwares de Sistemas de Informações Geográficas – SIG
(Global Mapper, ArcGis, Qgis, Google Earth).
Atribuições: Análise, tratamento e elaboração de mapas temáticos de informações geográficas e
socioambientais em plataforma GIS (ArcGis); Manipulação de dados vetoriais e raster em plataforma GIS;
Tratamento e manipulação de planilhas de dados.
Os profissionais acima descritos deverão ter disponibilidade para realização viagens e pernoites por todo
estado do Rio de Janeiro. Imprescindível comprovação de cadastrado ativo junto aos respectivos conselhos
de classe.
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