
 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

 

A 

Prefeitura Municipal de São Paulo 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA 

Departamento de Educação Ambiental e Cultura de Paz – UMAPAZ 

 

Ref. Edital para Credenciamento de Pessoas Físicas – Palestrantes/Oficineiros em 

Atividades de Educação Ambiental 

 

Pelo presente, venho solicitar a V.S.a se digne a autorizar o meu credenciamento 

junto a essa Secretaria, para atender as exigências do edital de credenciamento, 

na(s) seguinte(s) subárea(s) assinalada(s) com um “X” (identificar no máximo 3 

subáreas): 

 

ÁREA: ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA 

 Astrobiologia e condições para vida 

no Universo 

 Comunicações interplanetárias 

 De Hefesto e Vulcano à ficção 

científica: a inspiração do mito e da 

arte para a inventividade humana 

 Etnoastronomia - O Céu dos povos 

nativos do Brasil 

 Fronteiras da tecnologia da 

exploração espacial 

 Música das estrelas 

 Probabilidades e Multiverso 

 

 

ÁREA: CULTURA DE PAZ 

 Conflitos socioambientais: 

configuração, motivações, 

mapeamento de atores 

 Comunicação não violenta em 

situações socioambientais: teoria, 

tecnologias, práticas em situações 

socioambientais 

 Contação de histórias; 

 Danças circulares 

 Direitos humanos e meio ambiente 

 Jogos cooperativos 

 Mediação de conflitos: tecnologia e 

práticas em situações 

socioambientais 

 Metodologias e práticas integrativas 

para educação ambiental: 

contação de histórias, danças 

circulares, práticas musicais, práticas 

corporais e outras 

 Metodologias participativas em 

educação ambiental 

 Tai Chi 

 



 

 

ÁREA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Alimentação e Meio Ambiente 

 Bioeconomia e economia circular 

 Biomimetismo 

 Bioremediação e regeneração de 

ecossistemas  

 Clima e biomas 

 Consumo Sustentável 

 Direito ambiental 

 Educação Ambiental, Educação 

para a Sustentabilidade, para o 

Desenvolvimento Sustentável: 

abordagens teóricas, experiências e 

práticas 

 Manejo e preservação de fauna 

 Fiscalização ambiental: legislação e 

metodologia 

 Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos  

 Governança Ambiental 

 Impactos ambientais e 

biodiversidade 

 Indicadores socioambientais 

 Licenciamento Ambiental 

 Manejo de parques urbanos e de 

parques lineares 

 Metodologia de elaboração, 

monitoramento e avaliação de 

projetos socioambientais (marco 

lógico, planejamento situacional, 

planejamento de projetos 

participativo – ZOPP e outros) 

 Mudanças Climáticas: hipóteses 

causais, impactos, mitigação, 

adaptação. 

 Poluição ambiental (ar, água, solo, 

sonora, visual e outras): indicadores, 

legislação, práticas de redução de 

danos 

 Processos e práticas de mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas 

em meio urbano 

 Tecnologias sustentáveis 

 

 

ÁREA: JARDINAGEM 

 Agroecologia 

 Agricultura urbana – horticultura 

 Apicultura urbana 

 Compostagem com e sem 

minhocário 

 Corredores Ecológicos 

 Etnobotânica e etnofarmacologia 

 Florestas urbanas 

 Frutíferas nativas e fauna urbana 

 Jardins verticais e telhados verdes 

 Jardins sensoriais 

 Jardins amigos da fauna 

 Paisagismo com plantas nativas 

 Permacultura: teoria e práticas 

 Plantas tóxicas e medicinais 

 

 

 

 

a) curriculum vitae com endereço completo, telefone e e-mail;          

b) cópias simples de diplomas, certificados e demais documentos que comprovem 

a titulação acadêmica e a realização de atividades desenvolvidas nas áreas 

previstas no item 8.2.3 e coordenadas pelas unidades do Departamento de 

Educação Ambiental e Cultura de Paz - UMAPAZ; 



 

 

c) cópias de quaisquer eventuais documentos que possam demonstrar sua 

qualificação nas atividades desenvolvidas nas áreas previstas no item 8.2.3 e 

coordenadas pelas unidades do Departamento de Educação Ambiental e Cultura 

de Paz - UMAPAZ,  

d) cópia simples da Cédula de Identidade (Registro Geral); 

e) cópia simples do documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),  

f) cópia simples do PIS/PASEP ou NIT; 

g) comprovação de situação regular junto à Receita Federal, por meio da 

apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

h) Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual – DRS-CI, 

fornecida exclusivamente pelo INSS. Se o profissional não for contribuinte da 

Previdência Social, deverá declarar essa situação (Modelo Anexo III); 

i) No caso do profissional ser empregado, devidamente registrado e contribuinte da 

Previdência Social, o mesmo deverá apresentar Declaração, sob as penas do artigo 

299 do Código Penal, indicando a empresa para a qual trabalha (nome, CNPJ e 

endereço) e informando que contribui para a Previdência Social (Modelo Anexo II); 

j) Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo; 

j.1) Na hipótese do contratante não ser domiciliado e não ser cadastrado 

como contribuinte no município de São Paulo deverá apresentar declaração 

do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São 

Paulo, relativamente aos tributos relacionados com os serviços contratados 

(Modelo Anexo IV) e a Certidão negativa de débitos referentes a tributos 

mobiliários expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças do 

seu domicílio. 

k) Declaração de que não é servidor público municipal, parente consanguíneo ou 

afim até o 2º grau (Modelo Anexo IV); 

l) Declaração de que conhece as regras do Edital e de que a eventual contratação 

não gera vínculo empregatício com a Prefeitura do Município de São Paulo (Modelo 

Anexo VII). 

 

São Paulo, ________ de _____________________ de _________. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do palestrante 

CPF e RG: 


