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TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO COM BOAS PRÁTICAS DE 

MANEJO E BIOSSEGURANÇA PARA A CARCINICULTURA NO NORDESTE 

 

Unidade: Associação Brasileira dos Criadores de Camarão – ABCC  

Enquadramento: Coordenador Geral do Projeto  

 

 

1. Objetivo Imediato  

 

Coordenar os aspectos técnicos e logísticos e estabelecer a estratégia operacional para a 

realização das atividades necessárias à execução do projeto “Desenvolvimento Tecnológico com 

Boas Práticas de Manejo e Biossegurança para a Carcinicultura no Nordeste”.  

 

 

2. Resultado Esperado  

 

Criar os necessários meios para que os atores da carcinicultura do Nordeste (produtores, 

trabalhadores e técnicos) sejam devidamente capacitados e em condições de fazer uso das BPMs 

com Biossegurança nas fazendas de engorda, laboratórios de produção de pós-larvas, centros de 

processamento e fábricas de ração.  

 

Atividade – Organizar as bases de orientação técnica e operacional para os instrutores dos 

cursos sobre os temas BPMs e Biossegurança e a metodologia do Plano de Capacitação, 

programar e acompanhar a realização dos cursos, fazer a avaliação do projeto no seu conjunto.  

 

 

3. Finalidade da Contratação:  

 

Contratação de profissional especializado para prestar serviços de Coordenação Geral no âmbito 

do Projeto – “Desenvolvimento Tecnológico com Boas Práticas de Manejo e Biossegurança 

para a Carcinicultura no Nordeste”.  

 

 

4. Requisitos Mínimos de Qualificação:  

 

 Profissional de nível superior em Engenharia de Pesca, ou Engenharia de Aquicultura, 
Agronomia ou Biologia ou Oceanografia ou em áreas afins;  

 Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano no desenvolvimento da carcinicultura brasileira;  

 Necessário habilidade e conhecimento prévio do Sistema de Convênios – SICONV; 

 Disponibilidade de 44 horas semanais e em tempo integral para desempenhar as funções 

necessárias ao projeto, bem como gerir administrativamente o convênio; 

 Disponibilidade para viajar e acompanhar o projeto; 

 Necessário CNH modalidade AB, com no mínimo 5 anos de expedição;  

 Experiência na Coordenação e/ou Assistência de Projetos de Carcinicultura e 

Aquicultura com utilização de recursos públicos; 

 Desejável conhecimento em elaboração de projetos afetos à carcinicultura e áreas afins.  

 Conhecimento da Estrutura Produtiva da carcinicultura no Brasil de uma maneira geral. 

 Desejável conhecimento de Boas Praticas de Manejo e Biossegurança; 
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 Experiência em Laboratório de Analises presuntivas, Analises de Solo e Qualidade de 

Água; 

 Desejável conhecimento da língua inglesa. 

 

5. Atividades a Serem Executadas:  

 

Planejar as atividades técnicas e logísticas relativas à realização do plano de capacitação 

regional e à mobilização das duas Unidades Móveis de Treinamento do Plano de Reciclagem. 

 

 

6. Forma de Contratação  

 

O profissional será remunerado por meio de contrato de 07 (sete) meses, com dedicação de 44 

horas semanais, além de disponibilidade para viagens em finais de semana e feriados sempre 

que necessário. 

 

 

7. Vigência do contrato: 07 (Sete meses). 

 

 

8. Nº de vagas: 01 (uma). 

 

 

9. Valor do contrato: R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais). 
 

 

 

 

    Itamar de Paiva Rocha 

    Diretor-Presidente ABCC 
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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 que deseja atuar: 

1 – (___) Coordenador Geral do Projeto; 

 

 

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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