
 
 

PROJETO: “Políticas Públicas Voltadas a Sustentabilidade 
Socioambiental”  
 
  
1-Justificativa: A Coordenadoria de Educação Ambiental incorpora a 
educação ambiental nas políticas públicas e nos processos de gestão 
ambiental pública, permeando o conjunto de ações e projetos da Secretaria do 
Meio Ambiente e representa o suporte do Estado de São Paulo às ações de 
educação ambiental, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo Sistema 
Ambiental Paulista e pelas Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e 
de Educação Ambiental.  
A atuação da Coordenadoria de Educação Ambiental foca o desenvolvimento 
de processos formativos com vistas à ampliação de conhecimentos, valores, 
habilidades e experiências para o empoderamento dos indivíduos e 
comunidades, estimulando o exercício da cidadania e a procura por soluções 
para problemas ambientais atuais e futuros. Essas atribuições estão 
relacionadas no Decreto nº 57.933/12, o qual coloca que, para atingir seus 
objetivos, a Coordenadoria de Educação Ambiental deve promover a 
integração e articulação de políticas públicas. 
A capacitação da equipe técnica do quadro de Especialistas Ambientais da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente é importante para qualificar sua 
atuação tendo em vista o cumprimento de sua missão institucional e vem de 
encontro a atribuição da Coordenadoria de Educação Ambiental, por meio de 
seu departamento de Políticas Públicas em Educação Ambiental, que tem 
como atribuição propor, planejar e implementar políticas públicas em educação 
ambiental por meio de projetos e ações que incentivem valores, práticas e 
atitudes individuais ou coletivas voltadas para sustentabilidade socioambiental. 
 
2 - Objetivo: aperfeiçoar a formação dos funcionários da Coordenadoria de 
Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, na elaboração e 
implementação de Políticas Públicas com foco na construção e gestão de 
programas governamentais, para o melhor desempenho das atribuições 
descritas no artigo 50 do Decreto Estadual 57.933/2012, em especial no 
planejamento e implementação de políticas públicas por meio de ações, 
projetos e programas que incentivem valores, práticas e atitudes individuais 
e/ou coletivas voltadas para a sustentabilidade socioambiental.    
 
3- Descrição do serviço a ser executado – contratação de serviço de 
treinamento e capacitação em Políticas Públicas, com duração de 85 (oitenta e 
cinco) horas, com atividades presenciais. 
 

a) A capacitação será dividida em duas etapas, conforme a seguir 
descrito: 

 
1ª Etapa - duração total de 43 (quarenta e três) horas, a ser realizada em 
dois momentos, o primeiro com 28 (vinte oito) horas para abordagem do 
conteúdo teórico básico sobre políticas públicas, e o segundo com 16 



(dezesseis) horas, para estudos de casos a serem definidos e priorizados 
pela equipe técnica contratante em diálogo com a contratada.  
 
2ª Etapa – duração total de 42 (quarenta e duas) horas, a ser realizada 
em dois momentos, sendo o primeiro de 16 (dezesseis) horas, de caráter 
teórico, que abordará diferentes perspectivas metodológicas para 
elaboração de programas, e o segundo com 26 (vinte e seis) horas, para 
aprofundamento de estudos de uma metodologia específica definida em 
comum acordo entre a equipe técnica e a contratada.  
 

Desde que totalize 85 (oitenta e cinco) horas, a distribuição da carga horária de 
cada um dos módulos poderá ser readequada entre contratante e contratada.  

 
 

a) O conteúdo básico das duas etapas será estruturado conforme a 
seguir exposto:  

 
Etapa 1 – Noções básicas do campo das Políticas Públicas. 
 

 Análise do contexto e das variáveis que influenciam o problema (setor) 
da política e seus impactos (regional e intersetorial);  

 Marco de referência jurídico e institucional da política;  

 O papel do nível estadual – limites e possibilidades de atuação e 
relações intergovernamentais e com atores interessados (stakeholders);  

 Instrumentos e estratégias existentes;  

 Programas e ações correlatos ao Plano Plurianual - PPA;  

 Mecanismos e formas de financiamento da política e programas;  

 Conceitos básicos e tipos de avaliação de Políticas Públicas e 
Programas; 

 Métodos e instrumentos de avaliação de programas públicos – natureza 
processual (insumo – processo – resultado – impacto) e natureza 
programática (eficiência- eficácia- efetividade social);  

 Análise custo benefício;  

 Análise custo efetividade;  

 Exemplos de mecanismos de monitoramento e avaliação.   

 Iniciativas inovadoras; estudos de casos de processo de desenho e 
gestão de Programas Governamentais. 
 

 
Etapa 2. Perspectivas teóricas e práticas sobre o processo de formulação 
de Políticas Públicas e Programas Governamentais. 
 

 Conhecimento de metodologias para desenho de programas 
governamentais e critérios de escolha, conforme contexto institucional e 
demanda; 

 Conhecimento de estratégias de mobilização e participação social para 
construção de programas; 

 Desenhos de processos para formulação de programas.  
 



 
 
 
4- Atividades de caráter geral a serem desenvolvidas na vigência do contrato.  
 

a) Realizar uma reunião inicial para alinhamento e ajuste do plano de 
trabalho com o contratado, bem como para definição de parâmetros para 
a entrega do material didático e do relatório final do curso. 

 
b) Apresentar plano de trabalho com detalhamento das atividades a serem 

desenvolvidas, acompanhado do respectivo cronograma de execução; 
  

c) Realizar reuniões de trabalho periódicas com a equipe da Coordenadoria 
de Educação Ambiental, para acompanhamento do desenvolvimento da 
ação;  

 
d) Preparar os materiais de apoio e o plano de aulas para as diferentes 

etapas da capacitação; 
 

e) Reunião final com a equipe técnica para avaliação geral do processo 
formativo; 
 

 As ações de caráter geral não serão consideradas no computo da hora 
técnica.  

 
 
5- Documentação a ser entregue para seleção de propostas:  
 
Deverá ser encaminhada proposta técnica contendo descrição e detalhamento 
das estratégias e técnicas de ensino para desenvolvimento das etapas 1(um) e 
2 (dois), descrição das metodologias para desenho de programas a serem 
abordadas na etapa 2 (dois) e referenciais teóricos do campo de Políticas 
Públicas, que embasarão o desenvolvimento dos conteúdos a serem 
trabalhados no decorrer da capacitação. 
 
 
6. Análise Curricular e Documental: A Coordenadoria de Educação 
Ambiental analisará os currículos considerando os seguintes critérios:  
 

a) doutorado ou mestrado ou especialização no campo das Políticas 
Públicas.  

b) experiência em capacitação de gestores e técnicos públicos em Políticas 
Públicas governamentais, com foco na construção e gestão de 
programas governamentais;  

c) experiência desenho e gestão de Políticas Públicas incluindo as etapas 
de elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas; 

d) conhecimento de diferentes metodologias para construção e 
implementação de Políticas Públicas;  

e) experiência profissional com planejamento estratégico para elaboração 
de programas governamentais, assim como na condução de processos 



participativos relacionados ao planejamento e elaboração de políticas 
públicas; 

f) experiência em elaboração de documentos técnicos e publicações 
relacionadas à área de capacitação em políticas públicas; 

g) experiência na condução de cursos, conferências e ou palestras sobre o 
tema gestão e ou avaliação de Políticas Públicas;  

h) textos publicados (livros, revistas e artigos acadêmicos) relacionados a 
temática Políticas Públicas;   

 
 
Os itens referentes à formação acadêmica somente serão aceitos com 
comprovantes dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). 
Deverá ser apresentado cópia do diploma ou certificado. 
 
Os itens correspondentes à experiência profissional poderão ser comprovados 
por meio de declaração do empregador, certificados, atestados, contratos, 
publicações e documentação de atividades correlatas, como anais, programas 
de conferências, etc. Especificadamente, no que tange à capacitação, deve ser 
comprovada a realização de cursos relacionados a temática Políticas Públicas, 
com duração de no mínimo 8h.  
 
 
7 - Etapas de Seleção: 
 
   Cronograma 

Etapa 1  Análise curricular e 
avaliação da proposta 
técnica, onde se levará 
em conta a adequação 
do cronograma de 
trabalho com as 
atividades e produtos 
previstos no presente 
projeto, de acordo com 
os critérios exigidos no 
item 6 do presente 
projeto. 

Classificatória e Eliminatória Em até 07 (sete) 
dias úteis 
contados a 
partir do prazo 
final da entrega 
das propostas. 

Etapa 2  Entrevistas com os 
selecionados, onde se 
analisará a experiência 
do profissional de 
acordo com o item 6 
desse projeto. 

Eliminatória e Classificatória Em até 07 (sete) 
dias úteis 
contados a 
partir do prazo 
final da etapa 1 

Etapa 3  Escolha do candidato 
com base na seleção 
realizada. 

Classificatória e Eliminatória Em até 05 
(cinco) dias 
úteis a contar do 
final do prazo da 
etapa 2. 

Etapa 4 Comunicação ao 
selecionado. 

 Em até 05 
(cinco) dias 
úteis a contar do 
final da etapa 3. 



8. Requisitos para contratação: O selecionado deverá entregar os 
documentos pessoais como Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física 
- CPF/MF e comprovante de residência, bem como ter conta corrente aberta no 
Banco do Brasil. 
A contratação está sujeita a verificação no Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIM e sanções 
administrativas. 
Em sendo o primeiro colocado desclassificado por não cumprir os requisitos 
acima colocados, se classificará o segundo colocado.   
 
9. Carga horária e período de contratação do serviço: A carga horária será 
de 85 (oitenta e cinco) horas, conforme descrito no item 3. O período para a 
realização dos serviços especificados será entre os meses de agosto a 
dezembro, em dia útil, entre os horários das 08h00 às 18h00. Os dias e o horários 
de trabalho a serem fixados deverão ser definidos, posteriormente, entre a 
contratada e a instituição contratante. A presente contratação deverá, portanto, 
realizar-se no exercício do ano de 2016.  
 
10-Produtos a serem entregues no final da contratação:  
 

 Material Didático do Curso: Documento técnico em formato de apostila 
com o conteúdo do curso, incluindo textos de apoio e bibliografia. 
Formato PDF e WORD entregue em CD – ROOM.  

 Apresentações utilizadas nas aulas (Slides). Formato em Power Point. 
Entrega em CD - ROM. 

 Relatório Final das atividades desenvolvidas no curso, com fotos. 
Formato em Word e PDF. Entrega em CD-ROM. 
 

11.Local de Realização do Serviços: O serviço será prestado na Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente, sito a Rua Professor Frederico Hermann Júnior, 
345 – São Paulo/SP 
 
12.Valor do Contrato: O valor do serviço poderá variar dependendo do grau 
acadêmico do contratado (entre graduação e doutorado), estando definido na 
Portaria CEA nº 01/2016, publicada no Diário Oficial de São Paulo em 
15/07/2016, que regulamenta a remuneração para eventual contratação de 
serviços de natureza intelectual como palestras, treinamentos, capacitações e 
cursos em atividades para formação em Educação Ambiental, de conformidade 
com o caput do artigo 25 da lei Federal nº 8.666/93. 
 
Despesas com deslocamentos necessárias ao longo da execução do projeto 
são por conta da contratada.  

 
Materiais de papelaria e lanches para os cursistas são de responsabilidade do 
contratante. 
 
13- Forma de Pagamento - O pagamento será realizado em  30 (trinta) dias após 
a realização do serviço. 
 



14. Manifestação de Interesse: As propostas de manifestação de interesse, 
acompanhadas da documentação especificada no item 5, acima, deverão 
ser encaminhadas, impreterivelmente, nos 07 (sete) primeiros dias úteis 
subsequentes à publicação deste chamamento, ao endereço eletrônico 
cea@ambiente.sp.gov.br, ou poderão ser entregues diretamente à 
Coordenadoria de Educação Ambiental, localizada na Avenida Professor 
Frederico Hermann Jr, nº 345 – Prédio 12 – 4º andar – Alto de Pinheiros, São 
Paulo – SP - CEP: 05459-900. 
 
15.Mais informações: Coordenadoria de Educação Ambiental – CEA/SMA 
Avenida Professor Frederico Hermann Jr, nº 345 – Prédio 12 – 4º andar – Alto 
de Pinheiros, São Paulo – SP - CEP: 05459-900. 
Contato: Danielle Paes Julião 
Telefone: 2683-6433  
E-mail: daniellepj@ambiente.sp.gov.br 
Lúcia Manzochi 
Telefone: 2683-6469 
e-mail: luciahm@ambiente.sp.gov.br 
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