
TERMO DE REFERÊNCIA
Copydesk e Revisão Textual de Publicação

Data da publicação: 25/03/2022

Prazo para envio de propostas: 04/04/2022

1. Objeto

Contratação de prestação de serviço para copydesk e revisão de publicação elaborada no âmbito do Fórum

Florestal Paraná e Santa Catarina (FF PR e SC).

2. Justificativa

O Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, também denominado FF PR e SC, é fruto do Diálogo Florestal

brasileiro, iniciativa inédita e independente que facilita a interação entre representantes de empresas do

setor de base florestal, organizações ambientalistas, instituições de ensino e pesquisa, e movimentos sociais

com o objetivo de construir visão e agendas comuns.

Cada vez mais, o Fórum Florestal promove a produção e trocas de conhecimento, acolhendo os grandes

debates do setor de florestas plantadas, da academia e das organizações ambientalistas, que comungam do

anseio em co-construir soluções para conflitos e crises baseadas no diálogo. Nesse sentido, a restauração de

paisagens florestais, a recuperação da funcionalidade de ecossistemas e a rentabilidade da terra -

diretamente associados à articulação com comunidades e produtores rurais - possibilitam uma abordagem

estratégica, promovendo também a justiça, inclusão e equidade.

O FF PR e SC almeja abordar a restauração de paisagens florestais, os caminhos, oportunidades e casos de

sucesso registrados no território do Paraná e Santa Catarina associados a existência do diálogo entre os

setores sob a perspectiva de gênero, documentando a visão das mulheres que integram a iniciativa e

valorizando ações lideradas por elas nos diferentes setores para a promoção da sustentabilidade e do

próprio diálogo sobre este eixo temático. Para a implementação desse objetivo, definido no planejamento

plurianual (2021 - 2023), está sendo desenvolvida, entre outras ações, a elaboração de uma cartilha sobre

restauração ecológica nos territórios e contextos do FF PR e SC, a partir de uma perspectiva de gênero.

A Secretaria Executiva do FF PR e SC é hospedada na Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida

(Apremavi), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, criada em 09 de

julho de 1987. Sua sede está em Atalanta, em Santa Catarina, num Centro Ambiental localizado junto a um

Viveiro de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica.

3. Objetivo

Executar a revisão gramatical e conceitual, bem como o aprimoramento dos textos para a cartilha 'Gênero e

Restauração Florestal'.
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4. Regime do trabalho

A contratação será via Pessoa Jurídica, com pagamento mediante apresentação de nota fiscal à Apremavi.

5. Detalhamento das atividades

Entregas previstas:

・Copydesk dos textos da cartilha 'Gênero e Restauração Florestal';

・Revisão gramatical e conceitual da cartilha 'Gênero e Restauração Florestal';

・Análise crítica e proposição de sugestões para o aprimoramento dos conteúdos da a cartilha 'Gênero e

Restauração Florestal'.

Considerações:

・Os textos da cartilha  'Gênero e Restauração Florestal' somam aproximadamente 15 páginas.

・O fluxo de trabalho deverá ser estabelecido através de e-mail e, sempre que necessário, reuniões de

alinhamento com o(s) responsável(is) pela supervisão técnica.

・As entregas deverão ser realizadas através de arquivos de texto .doc ou .docx

6. Requisitos e perfil

São pré-requisitos para a submissão da candidatura:

・Experiência em produção e edição de conteúdos escritos para os formatos digitais e impressos;

・Bom gerenciamento de tempo e organização para entrega das atividades dentro prazo, de forma

consistente, bem fundamentadas e bem estruturadas;

・Ter domínio básico da língua, da linguagem e objetivos para aplicação nos produtos de comunicação.

São habilidades (hard e soft skills) valorizadas:

・Conhecimento e interesse nas discussões sobre gênero, restauração e conservação;

・Conhecimento em criação de conteúdo, legendas, títulos, matérias e textos institucionais;

・Conhecimento em comunicação do terceiro setor;

・Ter empatia, saber se relacionar e trabalhar em equipe assíncrona.

7. Candidaturas

Os currículos deverão ser encaminhados até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 04 de abril de 2022,

para o e-mail vitor@apremavi.org.br, juntamente com a proposta comercial.

Modelo de proposta comercial disponível no seguinte endereço eletrônico:

docs.google.com/document/d/1ShJwePoxI1VPNMw5z2rRBjb3am4wYnTy_-zBQ6ijv0A/edit?usp=sharing

8. Cronograma
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A contratação seguirá esta proposta de cronograma:

Atividade Data

Publicação do TDR 25 de março

Recebimento das propostas 04 de abril

Seleção e alinhamento Até 08 de abril

Início do trabalho 11 de abril

Entregas Até 02 de maio

9. Disposições Gerais

A supervisão técnica da prestação do serviço será realizada por Vitor Lauro Zanelatto (Secretário Executivo

do FF PR e SC) e Edilaine Dick (Coordenadora de Projetos da Apremavi).

A Apremavi tem como princípios a equidade e a diversidade. Incentivamos profissionais de grupos

minoritários (de origem e raça, étnicos, gênero, orientação sexual, sociais, culturais, etários, e físicos) a

apresentar proposta.

Todos os documentos produzidos pela (o/e) prestadora (o/e) de serviço, inclusive originais e arquivos em

meio digital, pertencerão ao Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, que tem sua Secretaria Executiva

hospedada na Apremavi. As produções apenas poderão ser utilizadas para outros fins após autorização

expressa da Apremavi.

Ao se candidatar à vaga, entende-se a autorização da (o/e) candidata (o/e) ao armazenamento dos dados

fornecidos pela Secretaria Executiva do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina e  Apremavi.
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