
TERMO DE REFERÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLSA
COMUNICAÇÃO

Organização Associação Centro de Tecnologia Alternativa -
CTA

Projetos apoiadores: - Projeto Semeando nossos Biomas –
Contrato 119/2020;

- Recursos próprio

Data da abertura 25 de maio de 2022
Data limite para recebimento de
currículos

01 de junho de 2022

Data para publicação dos resultados 02 de junho de 2022

ANTECEDENTES:
O CTA surgiu em 1992 com foco na busca por melhorias na produção, buscar tecnologias
adaptadas, e desenvolver e fomentar sistemas de produção diversificados, se colocando como
alternativa ao modelo convencional de produção. Desde 2008 implantou sua equipe própria,
tornando assim sua organização com capacidade para dar suporte técnico a outras organizações
semelhantes, para comunidades e grupos organizados. Desde então foi definido como escopo a
ATER com foco na agroecologia e para a agricultura familiar. Nesse contexto foram vários os
projetos de ATER desenvolvidos pelo CTA. Desde 2008 também vem debatendo e fomentando
ações de agregação de valor na produção, constituindo assim uma rede de pequenos
empreendimentos da agricultura familiar. A partir de 2015 o CTA construiu e adquiriu uma
agroindústria, licenciada pelo MAPA e em pleno funcionamento, que se encontra instalada na
sede do CTA no município de Pontes e Lacerda atendendo uma estratégia regional de
fortalecimento e agregação de valor à produção da agricultura familiar. Esta agroindústria, a
cada ano, vem aumentando a quantidade de processamento de frutíferas da região atendendo as
demandas do aumento da produção.
Nesse contexto o projeto Semeando Nossos Biomas vem para apoiar esses conjuntos de ações
estruturadas pelo CTA visando dar continuidade na estratégia de fomento à produção
agroecológica, na agregação de valor ao processar e organizar a produção para a
comercialização. O presente termo de referência visa contratar serviços técnicos com foco no
processamento e agregação de valor da produção atualmente desenvolvido pelo CTA.

OBJETO:
Contratar serviços técnicos para apoiar atuar no âmbito das ações de comunicação do CTA
apoiando com processos de divulgação das ações estratégicas do CTA e atualização dos meios
de comunicação como site, redes sociais e matérias para publicação, construção de carts,
Cartazes, banner, folder, folhetos, panfletos etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A) Atuar como bolsista no apoio a comunicação do CTA em execução ao plano de

marketing.



ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO
A contratação será via contrato de consultoria com pagamento via RPA e ou pessoa jurídica
(empresa, MEI) mediante nota fiscal em caso de contratação de CNPJ ou RPA em caso de
pessoa física. A contratação se dará mediante análise de currículo com histórico de apoio à
organização ou ações semelhantes a do CTA bem como outros aspectos presentes nos
currículos.

JUSTIFICATIVA
A região de abrangência dos projetos apoiadores das ações do CTA é composta basicamente
pelo público da agricultura familiar no âmbito do estado de MT em específico na região
sudoeste de MT. Nesse contexto os projetos possuem ações (metas) que preveem apoio de
comunicação dos projetos. No âmbito da meta de apoio à viabilidade da Rota Caminhos da
agroecologia, que viabiliza o apoio para a constituição de um plano de marketing, o CTA
definiu pela seleção de um/a bolsista que auxiliará o cta nas ações de comunicação.

ABRANGÊNCIA
As atividades serão realizadas no âmbito das ações envolvendo as metas dos projetos apoiadores
do CTA, que poderão alcançar qualquer nível e meios de divulgação seja na região de atuação
ou não do CTA.

ATIVIDADES
As atividades a serem realizadas serão definidas pelo anexo A.
O anexo A será parte do contrato a ser celebrado com a pessoa contratada.
O anexo A será o documento construído entre o CTA e a pessoa contratada como planejamento
das ações.
o contrato, bem como o anexo A deve atender as demandas, metas e ações do projeto, sendo:
1 Projeto Semeando Nossos Biomas:
OBJETIVO ESPECÍFICO C1: Aplicar estudos de viabilidade econômica e construir estratégias
de marketing, de cadeias produtivas agroecológicas, para acessar novos mercados e que
garantem as condições para a diversificação da produção in natura e dos produtos
beneficiados.
Resultado esperado C 1.1: Estudo de viabilidade da rota realizado, sistematizado e indicado
os novos mercados e as formas mais viáveis de comercialização
Atividade: C1.1.1: Realizar e sistematizar um estudo de viabilidade econômica para as ações
de mercado e socioeconomia solidária.
Item: C 1.1.1.2: Plano de markting

PRODUTOS
O bolsista além de executar as ações de comunicação do CTA entregará a cada 03 meses um
relatório sucinto e demonstrativo das ações executadas contendo dados das atividades,
finalidades, datas de suas respectivas execução e meios de comunicação alcançados.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
O prazo do contrato será de 24 meses

QUALIFICAÇÃO DO CONTRATADO
a) Formação Acadêmica:

Poderão se inscrever como candidato à bolsa homens ou mulheres que estiverem cursando nível

médio técnico nas áreas de informática, computação, ou de nível médio técnico que estejam

cursando nível superior nas áreas de informática, computação, jornalismos, relações

internacionais  ou outras áreas afins que devem ser analisada pelo diretoria do CTA.



b) Requisitos mínimos:

O interessado/a deve apresentar, além da comprovação de formação legal acima descrita,

minimamente será avaliado sob os seguintes aspectos que devem estar apresentado nos devidos

currículos:

- Nível de conhecimento de informática (programas do office);

- Nível de conhecimento de informática (outros programas);

- Conhecimento quando a computação em nuvem

- trabalhos já realizados em relação a apoio a comunicação de organizações, pessoas, ou

empresas.

REMUNERAÇÃO
A bolsa terá o valor de 750 reais mensais, por um período de 12 meses.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os candidatos/as interessados na vaga devem enviar os currículos para o e-mail
institucional: ctamt@ctamt.org.br até o dia 31 de maio de 2022
O modelo de currículo é livre, devendo, porém, atender as informações mínimas
solicitadas neste termo de referência, sendo que os currículos que não atenderem, serão
automaticamente desclassificados.

A seleção do candidato/a para a vaga de bolsa será realizada pela diretoria executiva do
Centro de Tecnologia Alternativa (CTA-MT) constituída por dois (02) diretores e uma
(01) diretora presidenta, através da análise dos currículos enviados até a data.

O processo será constituído de análise dos currículos sendo selecionado até 03 que serão
convidados a participar de entrevistas caso seja necessário. Por sua vez, a diretoria
decidirá a forma e o método utilizado para a realização da entrevista.
O currículo selecionado pela diretoria após as entrevistas será comunicado oficialmente
pelo CTA para os procedimentos contratuais. Havendo qualquer impedimento, será
definido entre os entrevistados quem será convocado. Não havendo mais entrevistados a
diretoria poderá reanalisar currículos visando obter êxito na contratação do/a bolsista.

Pontes e Lacerda MT 20 de maio de 2022

Diretoria do CTA

mailto:ctamt@ctamt.org.br

