
 

   
 

 

   
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (MEI) PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DO 
PROGRAMA FELINOS PANTANEIROS - INSTITUTO HOMEM PANTANEIRO (IHP)  

 

 

1. OBJETIVO   

Contratação de pessoa física (MEI) para auxiliar as atividades no Programa Felinos Pantaneiros do Instituto 
Homem Pantaneiro. 

 

2. PROGRAMA FELINOS PANTANEIROS 

Executado pelo Instituto Homem Pantaneiro, com o apoio da Rede Amolar e da Fundação Panthera, o Programa 
tem como objetivo principal propor e executar ações de manejo que visem minimizar problemas causados pela 
predação de gado por grandes felinos, e predação de lavoura por porcos silvestres, assegurando melhores práticas 
e referência na harmonia entre produção e conservação. Além da avaliação de estratégias anti-depredação do 
rebanho bovino, o projeto estima e avalia, utilizando câmeras-trap e rádio colares/GPS avalia aspectos ecológicos 
dos grandes felinos pantaneiros. Atua desde 2016, na Rede Amolar e na fazenda BrPec, localizada na região de 
Miranda-MS.  
Como forma de disseminar o conhecimento científico com uma linguagem mais acessível para a população, o 
projeto realiza atividades de educação ambiental não formal em escolas rurais, propriedades rurais, comunidades 
ribeirinhas e na cidade de Corumbá-MS. Aproximadamente 6.000 pessoas entre adultos e crianças já foram 
sensibilizadas por estas atividades. A manutenção das populações de felinos no Pantanal está diretamente ligada 
à disseminação de conhecimento, com o objetivo de formar indivíduos que sejam conscientes da importância de 
conservar o planeta em que vivemos. 
 
Objetivos específicos nas propriedades privadas: 
 
-  Identificar/mapear áreas com maior predisposição de ataques das onças pintadas e pardas ao rebanho bovino.  
-  Identificar e monitorar os felinos que fazem uso da área das fazendas. 
- Implementar ações para diminuir os ataques das onças-pintadas e pardas ao rebanho bovino.  
- Avaliar a eficácia da cerca elétrica como estratégia anti-predação de rebanho bovino, por onça-pintada e onça-
parda. 
-  Avaliar a eficácia da cerca elétrica como estratégia anti-predação de lavoura por pecarídeos silvestres do 
Pantanal. 
-  Implementar ações de educação ambiental voltadas para conscientização dos funcionários de propriedades 
rurais, moradores ribeirinhos e população de Corumbá- MS.  
  
Objetivos específicos na Serra do Amolar: 
 
 - Estimar a densidade populacional de onças-pintadas e onças-pardas na área de estudo.  
 - Identificar as áreas de uso das onças-pintadas e onças-pardas na área de estudo.   
-  Identificar o padrão de atividade das onças-pintadas e onças-pardas na área de estudo.   
-  Identificar as espécies de ectoparasitas dos felinos monitorados pelo projeto, como indicadores da condição 
ambiental (Saúde única) 
- Avaliar a efetividade do mosaico de áreas protegidas (Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar) 
quanto a conectividade e efetividade para proteção dos grandes felinos pantaneiros. 
 



 

   
 

 

   
 

3. ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES 

- Acompanhar a rotina do Programa Felinos Pantaneiros seguindo as demandas            e solicitações dos supervisores 

de cada área; 

- Auxiliar nos procedimentos de análise, compilação de dados e triagem de dados incluindo elaboração de 

planilhas de dados, tabelas e relatórios; 

- Auxiliar nas atividades de escritório, desde a organização de materiais, manutenção, preparo e limpeza de 

equipamentos, planejamento de atividades, etc; 

- Participar das atividades de campo, como instalação de armadilhas fotográficas, buscas por vestígios, coleta 

de amostras de fezes e carcaças, registros de avistamentos de onças; 

- Contribuir com as atividades e procedimentos de laboratório, incluindo a organização de material e amostras; 

- Auxiliar e participar nas atividades de engajamento do projeto, de acordo   com programação prévia estabelecida 

pela equipe do Programa Felinos Pantaneiros 

- Se envolver em outros projetos do IHP. 

- Apresentar relatório mensal das atividades. 

 

4. PÚBLICO ALVO  

A vaga é voltada para graduados em áreas ambientais, como Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Ciências 
da Natureza, Tecnologia em Gestão Ambiental, Gestão Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em 
Medicina Veterinária.  

 
5. REQUISITOS 

- Ter disponibilidade para residir em Corumbá; 

- Ter disponibilidade para viagens para a Serra do Amolar e para a região de Miranda; 

- Domínio do Pacote Office (principalmente Excel) e disposição de realizar triagem de fotos e preenchimento de 
planilhas por longos períodos; 

- Disponibilidade para trabalho de campo (caminhadas de até 8 horas) na mata para instalar armadilhas 
fotográficas; 

- Proatividade; 

- Facilidade para trabalhar em equipe. 

 

6. DURAÇÃO DO CONTRATO, CARGA HORÁRIA E SALÁRIO 

A duração do contrato é de 9 (nove) meses. 

O salário mensal é de R$ 2.500,00. 

A carga horária será de 30 a 40 horas semanais, respeitando sempre as normas estabelecidas pelo convênio 
institucional. 

Os horários são flexíveis, com a possibilidade de atividades noturnas e aos finais de semana, de acordo com as 
necessidades do Programa. 



 

   
 

 

   
 

Antes da assinatura do contrato, o candidato selecionado passará por um mês de experiência. 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O período de inscrição será de 05 a 12 de abril de 2022.  

Para realizar a inscrição, os candidatos deverão enviar os documentos abaixo para o e-mail 
faleconosco@institutohomempantaneiro.org.br 

Para a inscrição, o candidato deverá enviar: 

- Formulário 1 preenchido (ANEXO I) 

- Cópias dos documentos de identidade e CPF, ou CNH, ou passaporte. 

- Cópias da Carteira de Vacinação com vacinas antitetânica e febre amarela, e COVID (3 doses) 

- Currículo Vitae ou Lattes. 

 

8. RESULTADO DA SELEÇÃO  

O resultado da seleção será enviado por e-mail para os inscritos até o dia 15 de abril de 2022. 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Custos de deslocamento de campo entre Corumbá até Serra do Amolar e alimentação serão de responsabilidade 
do IHP.   

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, 

 

 
____________________________ 

Angélica Guerra 
Coordenadora Técnica 

Instituto Homem Pantaneiro 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

 

 

 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (MEI) PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DO 
PROGRAMA FELINOS PANTANEIROS - INSTITUTO HOMEM PANTANEIRO (IHP)  

 

 

 

1. Discorra sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, como estágios e cursos realizados na área. 

 

 

 

2. Como conheceu o Instituto Homem Pantaneiro? 
 

 

 

3. Discorra sobre a coexistência onça-pintada e seres-humanos no Pantanal. 

 

 

4. Você tem disponibilidade de morar em Corumbá-MS? 

 

 

 


