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Procedimentos para inscrição de avaliadores
licenciados futuros
Este documento fornece orientação a quem se inscrever para se tornar um Avaliador Licenciado
sob o Esquema de Licenciamento de Avaliadores (Assessor Licensing Scheme, ALS) da Rede de
Recursos de Altos Valores de Conservação (HCV Resource Network, HCVRN).

Antes da inscrição
Todos os candidatos devem ler atentamente sobre o Esquema ALS antes de se inscreverem.
Também devem se certificar de que cumprem todos os requisitos para a inscrição e que tenham
conhecimento das Condições Gerais e do Código de Conduta do ALS.

Quem deve se inscrever?
O Esquema ALS é para os profissionais que desejam conduzir as Avaliações de HCV ou Avaliações
integradas de HCV-HCS. Somente estes devem se inscrever.
O processo de inscrição foi elaborado para avaliar se os candidatos possuem experiência e
habilidades relevantes suficientes para liderar avaliações de alta qualidade.
Os candidados devem comprovar conhecimento do assunto, experiência e habilidades relevantes
tais como a capacidade de fazer pesquisa independente e sintetisar e avaliar dados/informações,
assim como ter conhecimentos básicos de escrita.
Inscrições que não atendam aos requisitos mínimos não serão consideradas.

Como se inscrever
Preencha este formulário
Mediante o envio, os candidatos receberão um e-mail de confirmação. Os candidatos serão
notificados sobre o resultado de seu pedido através de e-mail.

Exigências para inscrição
Detalhes sobre as informações necessárias1 para cada seção da inscrição são descritos a seguir. Os
candidatos devem ler cada uma destas seções cuidadosamente antes de começar a inscrição.
SEÇÕES OBRIGATÓRIAS
Informações básicas e competência adequada em idioma de trabalho em uma ou mais línguas de
ALS
Todos os candidatos devem fornecer seus dados pessoais, para que, se necessário, a equipe do ALS

1

O site do ALS contém um certificado de encriptação de 2048-Bit SSL, portanto todas as informações dos candidatos e
documentos carregados estarão seguros. Informações submetidas como parte da inscrição são confidenciais.
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possa contactá-los a respeito de suas inscrições. Os candidatos também deverão demonstrar
capacidade de trabalhar profissionalmente em uma ou mais línguas de ALS (Inglês, Bahasa
Indonésio, Espanhol, Francês ou Português) a um nível adequado para a produção de relatórios de
avaliação de HCV.
Formação acadêmica
Os candidatos devem fornecer informações referentes apenas à sua educação pós-secundária,
graduação e pós-graduação. Os candidatos devem listar primeiro suas qualificações mais recentes.
•
•
•
•

Diploma (nome do diploma obtido)
Assunto e/ou especializacão (nome completo do programa e/ou especialização obtidos)
Instituição (nome completo da Universidade, Faculdade, etc)
Data de obtenção do diploma (data em que o candidato recebeu confirmação do diploma)

Experiência profissional
Os candidatos devem listar primeiro sua experiência professional mais recente.
•
•
•
•

Nome do empregador (nome da empresa, organisação, etc.)
Período (datas de início e de conclusão)
Título profissional
Responsibilidades (descrição breve, em até 500 palavras)

Participação em um Curso de Formação de Avaliador de HCV
É obrigatória a conclusão de um Curso de Formação de Avaliador de HCV ministrado por uma
Organisação de Treinamento Registrada pelo ALS. As informações a seguir devem ser fornecidas:
•
•
•
•

Nome da Organisação de Treinamento Registrada pelo ALS (texto aberto, 200 caracteres)
Data do curso de treinamento
Número único do certificado de treinamento
Resumo público da avaliação simulada de HCV produzido como parte dos exames do curso
de treinamento. Este relatório simulado deve respeitar o modelo de Resumo Público de ALS.

Duas experiências de avaliação de HCV (ou equivalente)
Os candidatos devem fornecer evidência de participação em:
•
•

Duas avaliações de HCV como líder de equipe ou membro de equipe, ou
Uma avaliação de HCV como líder de equipe ou membro de equipe e participação em um
processo de categoria 3 de Avaliação Nacional de Risco de Madeira Controlada (NRA) do
Forest Stewardship Council (FSC), ou
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Uma avaliação de HCV como líder de equipe ou membro de equipe e participação em uma
Avaliação de Abordagem de HCS2 como líder de equipe ou membro de equipe, ou
Uma avaliação de HCV como líder de equipe ou membro de equipe e participação em uma
Avaliação de Desempenho de IFC3 como líder de equipe ou membro de equipe.

A documentação obrigatória para esta seção é:
•

Cópias de relatórios de avaliação (HCV, HCS, IFC) em que o candidato tenha participado. O
nome do candidato e seu papel na avaliação devem estar claramente dispostos no relatório. Se
o nome e o papel do candidato não estiverem claros, o candidato deve fornecer uma Carta de
Confirmação de Participação em uma Avaliação (modelo fornecido no Anexo 1). Favor notar
que os relatórios de avaliação de HCV carregados nesta seção não precisam seguir o modelo
de relatórios de ALS, e podem ser anteriores à data de inscrição.

Favor notar que todos os arquivos devem ser carregados em format pdf. O tamanho limite de
arquivo para todos os documentos carregados no site é 20 MB. O tamanho limite de arquivo para a
Carta de Confirmação de Participação em uma Avaliação é 8 MB. Se o tamanho do arquivo for
maior, ele deve ser compactado.
Reputação do candidato
Os candidatos devem informar caso tenham se envolvido em disputas referentes a avaliações de
HCV (ou relevante) no passado. Disputas neste contexto são entendidas como queixas submetidas a
um esquema de certificação (p. ex., RSPO) referente a uma avaliação de baixa qualidade em que o
candidato esteja envolvido; um relatório divulgado por uma ONG respeitável ou grupo de sociedade
civil ou artigo de jornal em que o desempenho profissional do candidato seja colocado em questão,
ou outro.
O candidato deverá responder às seguintes questões:
•
•

Você esteve envolvido em alguma disputa relativa a uma avaliação de HCV (ou relevante)?
Sim/Não
Se sim, por favor forneça informações adicionais:
▪ A disputa foi resolvida? Sim/Não
▪ Forneça uma descrição breve da disputa ou disputas.

Se o candidato esteve envolvido em avaliações contestadas de HCV (ou relevante) no passado, sua
inscrição pode não ser considerada.
SEÇÕES NÃO-OBRIGATÓRIAS
Outras experiências relevantes de HCV

2

De acordo com a ferramenta de Abordagem de Alto Estoque de Carbono, para maiores informações veja:
http://highcarbonstock.org/
3
Avaliações de Desempenho de Padrões do IFC de interesse são aquelas que se sobrepoem às abordagens de AVC (Padrões
1, 4, 6, 7 e 8). Maiores informações em:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJP
ERES
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Os candidatos são encorajados a fornecer detalhes de outras experiências em HCV (ou relevante),
tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabalho de interpretação nacional de HCV
o País (lista suspensa, os candidatos podem selecionar mais de um)
Trabalho de políticas de HCV
Provedor de formação de HCV
Ex-revisor técnico de ALS
Ex-avaliador licenciado de HCV
Membro do Painel de Qualidade de ALS
Avaliações de Abordagem de Alto Estoque de Carbono
Outro (texto livre de até 500 caracteres)

Treinamento geral
Os candidatos são encorajados a fornecer informações sobre cursos de formação geral de HCV ou
cursos de formação em Abordagem de Alto Estoque de Carbono dos quais tenham participado. Os
candidatos podem fornecer detalhes de até nove cursos de treinamento.
•
•
•
•
•

Título do curso de formação
Nome do provedor do treinamento (organisação ou indivíduo) (texto livre, 200 caracteres)
Data (lista suspensa)
Número de dias
Local:
▪ País
▪ Cidade (texto livre, 100 caracteres)

Inscrição
Assinatura da auto-declaração do candidato
Após completar todas as informações obrigatórias no formulário de inscrição, os candidatos devem
ler cuidadosamente e assinar sua auto-declaração. O preenchimento e assinatura da autodeclaração são condições para a inscrição. O objetivo da auto-declaração é guarantir que os
candidatos entendam que fornecer conscientemente informação falsa ou omitir informação serão
considerados abuso de confiança e podem resultar na rejeição de sua inscrição e, portanto, de uma
licença de avaliador provisória, ou na revogação de uma licença provisória ou completa se for
descoberto que o avaliador fez afirmações falsas em sua inscrição.
Pagamento
Os candidatos devem pagar a taxa de inscrição através de uma página web segura, onde poderão
efetuar o pagamento com cartão de crédito ou de débito via PayPal. Os candidatos devem ter uma
conta PayPal4. Pagamentos com transferência bancária somente serão permitidos para candidatos
baseados em países onde Paypal não esteja disponível. Nestes casos, os candidatos devem contactar
4 Para maiores informações sobre PayPal veja: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/home
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qualitymanager@hcvnetwork.org.
Favor notar que mesmo que uma inscrição seja enviada e paga integralmente, isto não é garantia
de que será bem sucedida.

Resultados da inscrição
Caso a inscrição seja bem-sucedida, o candidato receberá confirmação via email. Os candidatos
aprovados irão receber um número de licença uma vez que cumpram com os seguintes requisitos:
•
•
•

Participar de uma formação inicial com o Gerente de Qualidade;
Assinar todos os documentos necessários;
Completar seu perfil público no site.

Se uma inscrição não for bem-sucedida, os candidatos receberão feedback. Em alguns casos, este
feedback pode incluir pedidos de informação adicional ou provas suplementares. O ALS não
reembolsa qualquer quantia de dinheiro para inscrições rejeitadas.

Perguntas?
Para maiores informações, visite www.hcvnetwork.org ou contacte
qualitymanager@hcvnetwork.org
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ANEXO 1. Instruções para carta de confirmação de participação em
avaliações de HCV, HCS ou IFC
Todos os candidatos devem fornecer evidência de participação em avaliações de HCV, HCS ou IFC
como líder de equipe ou membro de equipe. Se um candidato tiver participado de alguma dessas
avaliações como um membro de equipe, mas seu nome e papel não estejam claramente indicados
no relatório de avaliação, o candidato deve assegurar que confirmação por escrito de seu papel seja
fornecida pelo principal responsável da avaliação em questão.

Instruções
A carta deve ser endereçada a:
Gerente de Qualidade da ALS, Esquema de Licenciamento de Avaliadores da HCV
HCV Resource Network Secretariat
West Suite, Frewin Chambers, Frewin Court
Oxford OX1 3HZ, United Kingdom
qualitymanager@hcvnetwork.org

Na carta deve constar:
•
•
•
•

Nome do candidato
Papel do candidato na avaliação de HCV, HCS ou IFC, p. ex. membro de equipe – zoologia.
Data, nome/título e local da avaliação em questão
Nome, posição, empregador, e endereço eletrônico da pessoa enviando a carta de confirmação

A carta deve ser assinada, digitalizada e enviada como parte da inscrição. Somente cópias
eletrônicas da carta serão aceitas.
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