EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO QUE ATUA COM
PLANTAS MEDICINAIS E DERIVADOS NO BIOMA CAATINGA
ANEXO C – CRITÉRIOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PROJETO
Critérios para análise técnica dos projetos
Os critérios a serem avaliados quanto ao aspecto técnico dos projetos estão
descritos no quadro a seguir (Quadro 1), incluindo os itens de avaliação, a escala de
pontuação, peso, e pontuação máxima por item.
(Quadro 1)
DIMENSÃO

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO
MÁX.

ESCALA DE
PONTUAÇÃO

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO DE BASE PROPONENTE (60 PONTOS)

Número de pessoas beneficiadas
pelas plantas medicinais e/ou
produtos

10

Número (%) de mulheres envolvidas
nas atividades com plantas
medicinais em relação ao total de
pessoas da organização que
trabalham com plantas medicinais

5

Número (%) de mulheres engajadas
na gestão/direção da organização
em relação ao total de pessoas que
trabalham na gestão/direção

5

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO (30 pts.)

Número de jovens, menores que 25
anos, envolvidos nas atividades com
plantas medicinais

Número de pessoas acima de 60
anos de idade, envolvidos nas
atividades com plantas medicinais

até 20 = 4
21 a 50 = 6
51 a 100= 8
mais de 100 =
10
até 25% = 2
de 25% até
50%= 3
de 50% a 75% =
4
acima de 75 % =
5
Sem mulheres =
0
até 25% = 2
de 26% até
50%= 3
de 51% a 75% =
4
acima de 75 % =
5

5

1a5=2
6 a 10 = 3
11 a 15= 4
mais de 15 = 5

5

1a5=2
6 a 10 = 3
11 a 15= 4
mais de 15 = 5

FINALIDADE (20 pts.)

Finalidade da produção:

A organização conta com
acompanhamento em Assistência
técnica e extensão rural

REDES DE APOIO (10 pts.)

20

3

Alimentício = 4
Nutracêutico =8
Cosmético = 12
Industria de
insumo
/Fitoterápico /
Remédios
fitoterápicos
tradicionais
artesanais = 20
3 - não
0 - sim

A organização participa de eventos
de Formação e capacitações

3

3 - não
0 - sim

A organização recebe apoio para o
financiamento das atividades
produtivas (crédito, incentivos
diversos etc.)

2

2 - não
0 - sim

A organização é parte de algum
projeto governamental ou não
governamental

2

2 - não
0 - sim

PROPOSTA DE PROJETO (40 pontos)

Relevância da Proposta
(Apresentar a importância
socioambiental do projeto proposto:
a) Valorização e a transmissão do
Conhecimento Tradicional
Associado; b) Uso sustentável dos
recursos naturais locais);

10

Coerência da proposta
(descrição clara do problema;
apresentação de soluções viáveis e
coerentes de acordo os resultados
desejados e os recursos financeiros
disponíveis);

10

Impacto do projeto
(Impacto do projeto na geração de
benefícios sociais e econômicos para
os integrantes da organização)

10

10 pontos:
Excelente
8 pontos: Boa
6 pontos:
Satisfatória
4 pontos:
marginalmente
aceitável / fraca
2 pontos:
Insuficiente
0 ponto: Nula
(não atende)
10 pontos:
Excelente
8 pontos: Boa
6 pontos:
Satisfatória
4 pontos:
marginalmente
aceitável / fraca
2 pontos:
Insuficiente
0 ponto: Nula
(não atende)
10 pontos:
Muito Alto
8 pontos: Alto
6 pontos:
Satisfatório
4 pontos: fraco
2 pontos:

Insuficiente
0 ponto: Sem
impacto (não
atende)

Relação do projeto com outras
iniciativas
(Relação com outras atividades já
em andamento; Previsão de
estratégias de continuidade das
ações implementadas após o
término do Projeto; Articulação local
com autoridades governamentais,
outros grupos da sociedade civil e o
setor privado);
TOTAL

10

10 pontos:
Excelente
8 pontos: Boa
6 pontos:
Satisfatória
4 pontos:
marginalmente
aceitável / fraca
2 pontos:
Insuficiente
0 ponto: Nula
(não atende)
100

Critérios de desempate
Em caso de empate na nota de avaliação técnica, conforme os critérios
estabelecidos, será selecionada a proposta que atingir a maior pontuação no critério
“Consistência da Proposta” na avaliação técnica da proposta.

