Contratação Designer para Protocolo de Consulta da Região Serra da Lua
– BOA VISTA/RR

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma organização da sociedade civil
brasileira, sem fins lucrativos, fundada em 1994, para propor soluções de forma
integrada a questões sociais e ambientais com foco central na defesa de bens e
direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural,
aos direitos humanos e dos povos.
O Protocolo de Consulta é um documento amparado pela Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho que reconhece o direito das populações
tradicionais em serem consultadas, de forma prévia, livre e informada, sobre qualquer
projeto que possa afetar suas vidas. Nos Protocolos próprios de consulta, cada povo
descreve a forma como deve ser consultado de acordo com sua organização social e
costumes. A região da Serra da Lua, em Roraima, abrange nove Terras Indígenas e 32
comunidades dos povos Wapichana e Macuxi. Em 2019, as lideranças desta região
elaboraram seu próprio Protocolo de Consulta com assessoria do ISA e do Conselho
Indígena de Roraima (CIR) para lidarem com as ameaças aos seus territórios. O
presente trabalho consiste na diagramação deste documento para publicação bilíngue
(português e wapichana).

Objetivo da contratação:
Diagramação do documento final do Protocolo de Consulta da Região Serra da Lua
bilíngue (português e wapichana), composto por:
•
•
•
•

70.000 caracteres com espaço;
2 mapas em cada língua a serem estilizados no escopo deste trabalho;
10 a 15 fotografias entregues já tratadas; e
1 infográfico em cada língua a ser construído no escopo desse trabalho

Para referência deste tipo de publicação acessar: https://rca.org.br/consulta-previa-eprotocolo/
Produtos a serem entregues:
•
•
•
•

Diagramação de 1 livro em formato A5, em versão para impressão;
4 mapas estilizados;
2 infográficos; e
Acompanhamento de provas em gráfica até aprovação para impressão.
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Requisitos:
Experiência comprovada com diagramação de publicações de caráter socioambiental;
Disponibilidade imediata para iniciar o serviço.

Critérios de Seleção:
Menor preço e experiência, cuja a avaliação será feita com base no portfólio.

Cronograma de entrega de produtos e pagamento:
Pagamento: 50% na contratação e 50% quando aprovado o produto final
Data limite para entrega da primeira versão do layout: 24/11/2019
Data limite para entrega da versão para impressão: 08/12/2019

Condições: Contrato de prestação de serviço Pessoa Jurídica

Para aplicar, enviar:
Portfólio (máximo de quatro páginas)
Carta de resposta com proposta de valor do serviço total e por produto e aceite da
forma de pagamento e do período de execução do serviço, dados da empresa.
A documentação solicitada deverá ser enviada para o e-mail:
moreno@socioambiental.org com o assunto: Protocolo de Consulta Serra da Lua

A documentação deverá ser enviada até o dia 30/10/2019.
O ISA entrará em contato até o dia 01/11/2019 apenas com a pessoa selecionada, com
base nos critérios de seleção. A previsão de início do trabalho é imediata.
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