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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 

 

O Governo do Estado do Piauí e o Banco Mundial firmaram o Acordo de 

Empréstimo No. 8575 - BR para o financiamento do Projeto Piauí: Pilares de 

Crescimento e I Com os recursos do mencionado empréstimo, o Projeto Piauí: Pilares 

de Crescimento e Inclusão Social (Projeto) implementará ações multissetoriais nas 

áreas de educação, saúde, recursos hídricos, regularização fundiária e  geração de renda 

no meio rural, além de atividades de assistência técnica aos órgãos participantes, 

visando a melhoria das capacidades institucionais, através do aporte de recursos 

humanos, equipamentos  e o desenvolvimento de sistemas informatizados e estudos  para  

melhorar a capacidade das instituições envolvidas. Esses objetivos estão alinhados com as 

estratégias de desenvolvimento do Governo do Estado, expressas nos Planos Plurianuais 

de Investimentos, PPAs 2012 – 2015 e 2016 – 2019. 

O Projeto é executado no âmbito de sete Secretarias de Estado e do Instituto de 
Terras do Piauí - INTERPI1. O Projeto está estruturado em dois componentes. O 
componente 1 apóia a implementação dos Programas de Despesas Elegíveis (PDE) e o 
componente 2 proporcionará assistência técnica para o fortalecimento e a modernização 
da gestão pública estadual. Esses dois componentes estão estruturados da seguinte forma: 

Componente 1 - Programas de Gastos Elegíveis (EEPs).  

 Este Componente está formado dos seguintes Subcomponentes:  

Subcomponente: 1.1.- Melhoria da retenção do aluno de ensino médio na rede 
pública estadual;  

Subcomponente 1.2. - Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde para Pacientes 
com Doenças Crônicas;  

Subcomponente 1.3.- Expansão do Registro de Usuários de Recursos Hídricos no 
Estado;  

Subcomponente 1.4.- Fortalecimento dos Direitos de Propriedade de Imóveis 
Rurais; e  

Subcomponente 1.5. - Fortalecimento da participação das mulheres pobres e das 
comunidades Quilombolas em cadeias produtivas rurais. 

Componente 2 - Provisão de Assistência Técnica para a execução dos EEPs e o 
Fortalecimento da Gestão Pública Estadual.  

 O Componente 2 está estruturado nos seguintes Subcomponentes: 

Subcomponentes: 2.1 - Modernização do sistema de despesas e gestão do setor 
público estadual; 

Subcomponente 2.2 - Desenvolvimento das capacidades do Estado para a gestão dos 
recursos hídricos, ordenamento do território e desenvolvimento rural;  

                                                           
1 Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, 

Secretaria da Educação e Cultura – SEDUC, Secretaria da Saúde – SESAPI, Secretaria do Planejamento – SEPLAN, 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ, Secretaria da Administração – SEAD e Instituto de Terras do Piauí – INTERPI 



 

Subcomponente 2.3- Geração de parâmetros, índices e indicadores para subsidiar a 
formulação de políticas e práticas relacionadas com educação, saúde, gênero e 
participação dos cidadãos. 

O Subcomponente 1.4 - Fortalecimento dos Direitos de Propriedade Fundiária  
integrante do Componente 1 e objeto deste Termos de Referência,  é executado pelo 
Instituto de Terras do Piauí (INTERPI) com a participação direta do Núcleo de 
Regularizado Fundiária (NRF) da Corregedoria Geral do Poder Judiciário do Estado (CGJ), 
e o Grupo Especial de Regularização e de Combate à Grilagem (GERCOG) do Ministério 
Público Estadual (MPE-PI) que atuam como Órgãos Parceiros.  

 O subcomponente 1.4 tem por objetivo a realização de ações destinadas a apoiar a 

implementação do programa de regularização fundiária do Estado e o estabelecimento de 

um sistema de registro de imóvel para o Estado. Inclusão Social (Projeto).  

O Instituto de Terras do Piauí – INTERPI, por intermédio do Banco Mundial, convida 

Consultores Individuais a manifestar seu interesse em executar o referido serviço. A 

seleção será feita por meio de comparação da capacidade como um todo de pelo menos 

três candidatos qualificados entre ao que manifestem interesse. Poderão participar desta 

seleção os profissionais que tenham, no mínimo a qualificação descrita a seguir, que será 

verificada mediante aplicação dos critérios de avaliação, distribuídos entras formação 

acadêmica e experiência, com respectivamente 30% e 70% dps pontos  totais: 

O candidato deve ter formação superior e experiência profissional de no mínimo 08 

(oito)anos, atuando em atividades relacionadas com o desenvolvimento rural, gestão ou 

execução de projetos multissetoriais, consultorias em áreas de desenvolvimento rural, 

gestão de órgãos públicos ou seus departamentos, experiência com regularização 

fundiária, administração rural e planejamento agrícola. 

É desejável ainda que os candidatos tenham: 

Pós-graduação em áreas de desenvolvimento rural, direito agrário, cartografia, ou outra 

disciplina relevante; 

Cursos/ treinamentos na área de gerenciamento de projetos agropecuários e/ou 

regularização fundiária; 

Experiência em gestão ou execução de projetos multissetoriais,  administração e 

desenvolvimento rural e planejamento agrícola; 

Experiência em projetos de reforma agrária e/ou gestão de terras públicas e 

Boa capacidade de comunicação em português e inglês. 

Os currículos deverão ser detalhados, permitindo a contagem de tempo de 

experiência, para permitir uma adequada análise por parte da Comissão de Avaliação 

1. Mestrado ou formação equivalente em disciplina relacionada ao desenvolvimento 
agrário, gestão fundiária, direito agrário, cartografia, ou outra disciplina 
relevante; 



2. Pelo menos 08 (oito) anos de experiência profissional em atividades integrantes 
de projetos no domínio da reforma agrária, regularização fundiária e/ou gestão 
de terras públicas; 

3. Experiência e capacidade comprovadas para gerir projetos complexos; 
4. Excelente capacidade de comunicação em Português; 
5. Boa capacidade de comunicação em Inglês preferível. 

 

A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. O 
processo de seleção será conduzido de acordo com o método de Consultor Individual – 
CI, estabelecidas Diretrizes do Banco Mundial: Seleção e Contratação de Consultores 
Financiados por Empréstimos do BIRD. 

Número de Vagas: 01 

Modalidade Contratual: Contrato por Tempo Determinado. 

Vigência Contratual: o Contrato será firmado entre consultores e o Interpi, e terá vigência 
de 24 meses. 

Para participação da seleção os candidatos deverão enviar o currículo por e-mail, 
impreterivelmente até ás 23h59min, do dia 08 de maio de 2017, para o seguinte 
endereço: cplinterpi2016@gmail.com. Os currículos deverão ser detalhados, permitindo 
a contagem de tempo de experiência, para permitir uma adequada analise por parte da 
Comissão de Avaliação. Será necessária a comprovação documental de cursos e 
experiência de trabalho, que devem ser enviadas junto aos currículos. 

O e-mail de envio do currículo, no campo assunto, deverá conter a seguinte identificação: 
“ Seleção de Consultor individual – Projeto  Pilares do Crescimento e Inclusão Social. 

Esta SMI e o Termo de referencia poderão ser visualizados na pagina do Interpi: 
www.interpi.pi.gov.br. 

Confirmação de recebimento de currículo ou solitação da SMI e do TDR poderão ainda 
ser solicitado pelo e-mail: cplinterpi2016@gmail.com ou telefone (86) 3223/2626. 

 

 

Teresina – PI, 17 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 
REGINA LOURDES CARVALHO DE ARAÚJO COSTA 

Secretária de Regularização Fundiária Interina - Diretora Geral - INTERPI 

 

 

 
 

 

mailto:cplinterpi2016@gmail.com
http://www.interpi.pi.gov.br/
mailto:cplinterpi2016@gmail.com


 

 


