
	

 

 

 

 

Edital de Contrataçãode empresa especializada em jornalismo para 
prestação de serviços no âmbito  

do Projeto “Semeando Água” 
 

 
Nazaré Paulista, 8 de Janeiro de 2018 

 
 

O IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas vem divulgar o presente edital para seleção 
e contratação de pessoa jurídca para prestação de serviço na área de comunicação, 
preferencialmente jornalista, no âmbito do projeto Semeando Água, patrocinado pela 
Petrobras. 

O projeto tem como objetivo reverter processos de degradação dos corpos hídricos na 
região do Sistema Cantareira através de mudanças no uso e ocupação do solo. Para 
isso, a equipe atuará na implantação de práticas conservacionistas nos processos 
produtivos de pastagem, recomposição da floresta nativa em áreas prioritárias para 
conservação, cursos para proprietários rurais e educação ambiental.  

Na área de comunicação, o projeto busca disseminar informações sobre as atividades 
realizadas a fim de contribuir com o incentivo a um melhor uso do solo e dos recursos 
hídricos locais aos públicos-alvo da iniciativa. 

Informações Gerais 

Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços na área de 
comunicação, para a execução de atividades relativas ao gerenciamento da 
comunicação no âmbito do projeto Semeando Água, patrocinado pela Petrobras. 

Perfil da empresa e do profissional responsável 

 Para o contrato, espera-se da empresa: 

- Que apresente profissional responsável formado em superior na área de 
Comunicação (Jornalismo preferencialmente); 

- Apresente portfólio da empresa demonstrando experiência de pelo menos 3 anos em 
trabalhos similares de comunicação: jornalismo ou assessoria de imprensa, que 
poderá ser suprido por meio da experiência do propfissional técnico da empresa que 
será o responsável pela execução contratual. 

 



	

 

 

- Apresentar profiissional portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 
habilidade para dirigir automóvel, inclusive em rodovias; 

- Disponibilizar profissional preparado e disponível para acompanhar trabalhos de 
campo, cursos, eventos e demais atividades junto com a equipe do projeto; 

O profissional deve ter: 

- Capacidade para trabalho em equipe; 

- Domínio com atividades de organização e prestação de contas ao patrocinador do 
projeto; 

- Conhecimentos básicos para elaboração de releases, gerenciamento de um blog e 
de posts para redes sociais; 

- Capacidade para lidar com pessoas: liderança de estagiários; para  realizar 
entrevistas e lidar com prestadores de serviço; 

- Disponibilidade para contribuir na organização e condução de eventos de 
mobilização comunitária, educação ambiental e articulação institucional; 

- Habilidade em edição de pequenos videos para redes sociais será um diferencial. 

- Disponibilidade para início imediato. 

Atividades Previstas:  

A empresa contratada será responsável pela execução e  gerenciamento da  área de 
comunicação no âmbito do projeto, devendo entregar diversos produtos para isso, 
entre eles: 

a) Relatórios periódicos das atividades realizadas, (registros fotográficos, de 
visitas a redações, divulgação, produção de materiais) e os resultados obtidos; 

b) Prestação de contas com comprovantes de pagamentos de serviços e 
resultados ao patrocinador; 

c) Relatório final com a descrição de todas as atividades realizadas e resultados 
alcançados; 

d)      Materiais de comunicação diversos descritos no planejamento do projeto, como 
videos, materiais online e impressos, materiais de marketing, materiais de divulgação 
e promocionais, entre outros;  

e)  Participação em eventos inclusive fora do Estado de São Paulo e do País. 



	

Período da Contratação: 24 meses. 

 

 

 

Local Previsto de Execução das Atividades: Nazaré Paulista (SP) e outros 
municípios na área de abrangência do Sistema Cantareira de abastecimento de água.  

Valor do Contrato : R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), a serem pagos em 24 
parcelas iguais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incluir os tributos e 
encargos relacionados à subcontratação de pessoa física ou jurídica. 

Os interessados terão 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação deste edital, 
para manifestar seu interesse por meio do preenchimento da ficha de inscrição e 
envio, juntamente com o portfólio de atividades desenvolvidas e indicação do 
profissisnal responsável ( o qual deverá comprometer-se com a realização do serviço, 
por meio de declaração assinada) e seu currículo, para o e-mail 
semeandoagua@ipe.org.br . 

O comitê de seleção levará em conta para o julgamento da empresa selecionada: os 
trabalhos anteriores, constantes de seu portfólio e do currículo do profissional 
responsável indicado e terá 20 (vinte) dias para divulgar o resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


