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Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Carcinicultura do Estado do 
Maranhão 

Unidade: Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC 

Enquadramento: Coordenador dos Aspectos Institucionais, Operacionais, Logísticos e 
Estratégicos.    

1. Objetivo Imediato: Desenvolver os aspectos que caracterizam o Plano com seu enfoque de 
alcance regional; identificar e caracterizar os elementos que integram os componentes do 
Plano e que asseguram o seu foco de interiorização e de desenvolvimento regional; definir a 
estratégia geral para e elaboração do plano incluindo seus aspectos institucionais e 
operacionais. 

2. Resultado esperado: Desenvolver a contextualização e justificativa do plano no seu alcance 
social e econômico, preparar o mecanismo de coordenação e execução do plano, coordenar as 
atividades relativas ao zoneamento, aos estudos mercadológicos, às especificações das obras 
de infraestrutura, às análises de revisão dos instrumentos legais nas áreas ambiental e 
tributária e de avaliação da situação fundiária e assegurar a integração, preparação e edição 
do documento final do Plano . 

Atividade – Realizar as necessárias demandas de cunho logístico, estratégico, 
institucional e operacional do plano.  

3. Finalidade da Contratação: Contratação de profissional especializado em 
elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento regional para a coordenação logística e 
estratégica no âmbito do Convênio “Elaboração do Plano de Desenvolvimento da 
Carcinicultura do Estado do Maranhão”  

4. Requisitos mínimos de qualificação 

 Profissional de nível superior em Engenharia de Pesca ou Agronômica;  

 Experiência na realização e condução de estudos de pré-viabilidade e 

viabilidade para a elaboração de projetos de desenvolvimento e avaliação e gestão desses 

projetos. 

 Experiência de, no mínimo, 10 (dez) anos no desenvolvimento da carcinicultura 

brasileira; 

 Especialização nas áreas de ciências sociais, financiamento de atividades do 

setor primário, desenvolvimento e técnica de comunicação no meio rural.   

 Experiência na condução e administração de projetos financiados com recursos 

de entidades internacionais multilaterais;  

 Desejável conhecimento dos idiomas inglês e espanhol; 

5. Atividades a serem executadas: 

 Planejar e executar as atividades logísticas e estratégicas do plano.  

 Desenvolver o mecanismo de coordenação e execução do plano.  
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 Assegurar o cumprimento dos trabalhos relativos ao zoneamento, aos estudos 

de mercado, às especificações e custos das obras de infraestrutura e aos aspectos de revisão 

legal a cargo de especialistas. 

 Revisar os relatórios de cada especialista e integrá-los no documento do plano. 

 Prepara e editar o documento final do plano 

6. Forma de contratação 

O profissional será remunerado mediante contrato de 08 (oito meses), com dedicação 
exclusiva ao Projeto. 

7. Vigência do contrato: Oito meses a contar da data de assinatura do Contrato 

8. Nº de vagas: 01 (uma) 

9. Valor do contrato: 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
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Ficha de Inscrição  

Informações Pessoais  
Nome completo:       ____________________________________________________________  
Estado Civil: ____________ ______________________________________________________  
Data de nascimento: ________________   Naturalidade: _____________   _    UF:  __________  
RG:  ___________________________UF:  __ ____________      CPF:  _________   ___________ 
Carteira de Trabalho: ___________________________________________________________ 
End. Resid.:  _________________________________________________   Nº  _________   ___  
Cidade: __________________________________      UF:  ______    CEP:  __ __________  ____  
Bairro: ____                                       ____                        __________________________________  
E-mail:  _______________________________________________________________________  
Telefone: __________________________         Cel.:  __________________________________  
 
Informações Acadêmicas  
(   ) Bacharel                                        (    ) Licenciado                               (    ) Tecnólogo  
Curso de Graduação: ___________________________________________________________  
Instituição de Ensino: ___________________________________________________________  
Ano de Conclusão: _____________________________________________________________  
Área de Atuação: ______________________________________________________________  
 
 Para Profissionais Pós-Graduados  
 Curso: 
(    ) Especialização               (    ) Mestrado                (    ) Doutorado                 (    ) Pós-Doutorado  
Área:  ________________________________________________________________________  
Ano de início:  ___________________    Ano de Conclusão:  ____________________________  
Instituição:  ___________________________________________________________________  
 
Selecione  o Cargo:  
Selecione o Cargo que deseja atuar: 
1 – (___) Coordenador Técnico, Administrativo e Financeiro; 
 
2 – (___) Coordenador dos Aspectos Institucionais, Operacionais, Logísticos e Estratégicos; 
 
3 – (___) Especialista em Projetos Específicos de Investimento em Carcinicultura Marinha e em 
Mercado e Comercialização de Camarão; 
 
4 – (___) Consultor Especialista em Ciências Ambientais; 
 
5 – (___) Consultor Especialista em Aspectos Legais – Tributários e Fundiários; 
 
6 – (___) Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia para Carcinicultura; 
 
7 – (___) Especialista em Infraestrutura de Acesso e de Serviços de Energia; 
 
8 – (___) Especialista em Simulação de Modelos Produtivos para Análise Financeira e 
Econômica; 
ATENÇÃO: A FICHA DE INSCRIÇÃO DEVERÁ SER ENVIDA JUNTAMENTE COM O CURRICULUM 
VITAE VIA E-MAIL PARA: projetosabcc@ig.com.br      
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