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ERRATA I 
 
 

1 - Item 13.3.2.2 Quadro III – Critério de Pontuação da Equipe Técnica Especializada letra D,  
 
Onde se lê: “ D) Experiência de atuação nas Redes de Formação dos Centros Familiares de 
Formação por Alternância (CEFAS).”  
 
Leia-se: “D) Experiência de atuação em Formação por Alternância.” 

  
2 - No item 13.3.2.1, Quadro I, item A: 
 
Onde se lê: “A) Desenvolvimento de trabalhos e estudos junto às comunidades tradicionais e 
agricultores familiares, e/ou famílias de baixa renda no meio rural em territórios da Amazônia.” 

  
Leia-se: “A) Desenvolvimento de trabalhos e estudos junto às comunidades tradicionais e 
agricultores familiares ou desenvolvimento de trabalhos e estudos junto à famílias de baixa 
renda no meio rural em territórios da Amazônia.”  
  
3 – Seção 3, Item 5.7.2 Capacitação de Gestores:  
  
Onde se lê: “ Deverão ser realizadas 2 oficinas de capacitação para os instrutores/formadores, 

cada uma referente ao processo de formação dos públicos do projeto – Lideranças e Gestores. Na 

ocasião deverão ser apresentados os Projetos Político Pedagógicos para a Capacitação das 

Lideranças e para a Capacitação dos Gestores bem como os Planos de Formação.  

  
Todo o processo deverá ser participativo e contar com a participação de técnicos do Programa 
Bolsa Verde, de forma a assegurar a maior aderência possível a proposta do Programa. Para 
tanto a contratada deverá propor um desenho de arranjo institucional.” 
 
Leia-se:  
 
“5.8 Deverão ser realizadas 2 oficinas de capacitação para os instrutores/formadores, cada uma 
referente ao processo de formação dos públicos do projeto – Lideranças e Gestores. Na ocasião 
deverão ser apresentados os Projetos Político Pedagógicos para a Capacitação das Lideranças e 

para a Capacitação dos Gestores bem como os Planos de Formação.” 

  
5.9 Todo o processo deverá ser participativo e contar com a participação de técnicos do 
Programa Bolsa Verde, de forma a assegurar a maior aderência possível a proposta do Programa. 
Para tanto a contratada deverá propor um desenho de arranjo institucional.”  
  
4 - Item 13.3.1 – Requisitos Mínimos, letra D) 



 
Onde se lê: 
“D) Apresentação de proposta técnica sucinta (máximo de 3 páginas) contendo apresentação, 
atividades, metodologia de trabalho, perfil da equipe e cronograma. “ 

 
Leia-se: 
 

“ D) Apresentação de proposta técnica sucinta (máximo de 8 páginas) contendo apresentação, 
atividades, metodologia de trabalho, perfil da equipe e cronograma.”  
  
  
  
  
 


