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Contratação de serviços para comunicação do Redário 

Secretaria Executiva – São Paulo/SP 

 

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 1994 para propor soluções 
integradas a questões socioambientais. O ISA tem como objetivo defender bens e direitos sociais, 
coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos 
povos. Com sede em São Paulo e subsedes em Brasília, São Gabriel da Cachoeira (AM), Manaus (AM), 
Boa Vista (RR), Altamira (PA), Eldorado (SP) e Canarana (MT), o ISA privilegia ações que articulem 
projetos de caráter demonstrativo, campanhas e programas de trabalho e parcerias, combinando diversas 
modalidades e níveis de atuação, desde o local, ao regional, ao nacional e ao global. Atua localmente 
no Rio Negro (AM), no Parque Indígena do Xingu (MT) e no Vale do Ribeira (SP). Para saber mais 
sobre o ISA, acesse: www.socioambiental.org 

O Redário é uma articulação de diversas Redes e Grupos de Coletores de Sementes, a fim de estruturar 
a base da cadeia de restauração em larga escala, com ampla base genética e rastreabilidade, comércio 
justo, viabilizando o fornecimento de sementes de espécies e zonas de procedência adequadas a cada 
projeto de todos os biomas brasileiros. A consolidação e crescimento destas Redes de Sementes 
dependem de apoio técnico, jurídico, em gestão, comunicação, pesquisa e demandas por sementes 
firmadas e planejadas com antecedência. Esse planejamento é resultado de boas interlocuções tanto com 
os projetos de restauração em grande escala, quanto com os coletores de sementes. A semeadura direta 
de muvuca é um método de restauração ecológica que envolve todo caminho das sementes florestais, 
desde as coletas nas comunidades, a organização nas casas de sementes, análises em viveiro e em 
laboratório, até as atividades de diagnóstico, planejamento e implantação de projetos de Restauração 
Florestal em diferentes contextos socioculturais. 

Objetivo da contratação 

O objeto desta contratação é estruturar e implementar planos de comunicação e desenvolver 
produtos de comunicação relacionados à cadeia da restauração ecológica, especialmente na 
semeadura direta de muvuca.  

São objetivos específicos: 

1. Elaborar o Plano de Comunicação do Redário colhendo subsídios das Redes de Sementes e suas 
instituições parceiras; 
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2. Articulação entre as diferentes estratégias de comunicação das Redes de Sementes; 
3. Orientar e articular profissionais das áreas de comunicação das Redes, bem como a produção, 

organização e difusão de conteúdos de comunicação sobre o Redário; 
4. Elaborar e desenvolver um processo continuado de formação dos comunicadores das Redes; 
5. Apoio na seleção, gestão de contratos e prazos dos processos da comunicação; 
6. Apoio na interlocução do Redário com veículos de imprensa e outras mídias; 
7. Apoio na comunicação interna e externa do Redário. 

Produtos a serem entregues ao longo da contratação 

1. Plano de Comunicação do Redário elaborado a partir de subsídios das Redes e suas instituições 
parceiras;  

2. Plano de formação de comunicadores das Redes; 
3. Assessoria dos comunicadores das Redes para a produção de conteúdo para as diversas mídias 

sociais, textos para site, folders, banners, design da identidade visual e outras peças gráficas e 
web, edital para produção de conteúdos feitos por comunicadores das redes de sementes;  

4. Concepção e acompanhamento da produção de vídeos institucionais e de divulgação das Redes; 
5. Apuração e redação de notícias e reportagens veiculadas em mídias setoriais regionais, 

nacionais e internacionais; 
6. Reuniões mensais de acompanhamento e planejamento das atividades; 
7. Relatório semestral e final reunindo os produtos de comunicação e processos realizados 

 

Requisitos necessários: 
● Experiência em comunicação, publicidade e propaganda, audiovisual, jornalismo, ou 

afins.  
● Disponibilidade, ética e boa comunicação para se relacionar com povos e comunidades 

indígenas, ribeirinhos e agricultores familiares.  
● Experiência com povos e comunidades tradicionais, meio ambiente, restauração, 

produção    de sementes nativas serão diferenciais; 
● Disponibilidade para realização de viagens de campo, incluindo Unidades de 

Conservação, Terras Indígenas e outros territórios comunitários; 
● Presença no Estado São Paulo ou Distrito Federal, para reuniões presenciais, será um 

diferencial.  
   

Condições da Contratação 
●  Contrato de prestação de serviço para empresas (CNPJ). 
●  Reuniões presenciais em Brasília e em São Paulo. 
● Prazo de execução: as atividades e produtos deverão ser entregues de julho de 2022 a 

maio de 2023, conforme cronograma a ser formalizado na contratação. 
● Custeio de todas as despesas de viagem durante as atividades de campo, quando for o 

caso, pelo Instituto Socioambiental. 
● O valor total a ser pago pelo serviço é de R$54.000,00. O desempenho financeiro se 

dará após entregas dos produtos e execução das atividades segundo cronograma 
acordado mutuamente, após emissão de notas fiscais correspondentes.  
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Para concorrer ao Edital, enviar para o e-mail: silvia@socioambiental.org, indicando no título da 
mensagem Redário | Serviços de comunicação até dia 03/07/2022. 

Portfólio ou currículo resumido 
Pelo menos duas referências profissionais (nome, cargo, instituição, telefone e e-mail). 
 

Após uma primeira seleção, apenas os profissionais responsáveis pelas propostas pré-selecionadas 
serão chamados para uma conversa on-line. A proposta ganhadora do edital e os demais pré-
selecionados serão informados sobre o resultado até dia 10/07/2022. 

  
 
 
 
 

 
 


