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1. ANTECEDENTES  

O projeto de cooperação técnica internacional “BRA/16/006 – Fortalecimento das Políticas de Proteção 

Social na Bahia” é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social do Governo do Estado da Bahia (SJDHDS) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Este projeto tem como objetivo apoiar na gestão da política de assistência no âmbito estadual 

visando reduzir a pobreza e vulnerabilidades sociais na Bahia, contribuindo para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa, igualitária e pacífica, por meio do aprimoramento e consolidação do Sistema Único 

da Assistência Social – SUAS. 

A LOAS, em seu Art.6º, inciso V, aponta que um dos objetivos do SUAS é “implementar a gestão do 

trabalho e a educação permanente na assistência social”, na direção da profissionalização da Política. 

Já a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB/ RH/SUAS ressalta o caráter 

público da prestação dos serviços socioassistenciais e reitera a importância da implantação e 

implementação da política de educação permanente e valorização de profissionais, conselheiros, gestores, 

técnicos governamentais e não-governamentais, usuários, entre outros atores, orientada por princípios 

éticos, políticos e profissionais, para garantir atendimento de qualidade na assistência social como política 

pública. 

Convém destacar que a Gestão do Trabalho é uma área de gestão do Sistema Único de Assistência 

Social (Suas) que trata das questões relacionadas ao trabalho social e aos trabalhadores (as) que atuam na 

política de assistência social. Compreende o planejamento, a organização e a execução das ações relativas 

à valorização do trabalhador e à estruturação do processo de trabalho institucional, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 Quanto à educação permanente, estabeleceu-se a Política Nacional de Educação Permanente com o 

objetivo de institucionalizar, no âmbito do SUAS, a perspectiva político-pedagógica e a cultura da Educação 

Permanente, estabelecendo suas diretrizes e princípios e definindo os meios, mecanismos, instrumentos e 

arranjos institucionais necessários à sua operacionalização e efetivação. Tem centralidade nos processos 

de trabalho e práticas profissionais, respondendo aos princípios de interdisciplinaridade, aprendizagem 

significativa e historicidade, com a finalidade de desenvolver as competências necessárias e essenciais à 

melhoria contínua da qualidade da gestão do SUAS e do provimento dos serviços e benefícios 

socioassistenciais. No processo de implementação e operacionalização da educação permanente, está 

prevista a oferta de ações de formação e capacitação, devendo as capacitações serem planejadas e 

executadas a partir de percursos formativos e tipos de capacitação. 

Cabe destacar que, para potencializar a Gestão do Trabalho da Assistência Social e efetivar a política 

de recursos humanos do SUAS, é indispensável a oferta de capacitação destinada ao aprimoramento da 

capacidade institucional dos trabalhadores dos serviços socioassistenciais, à medida que permite 
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desenvolver competências individuais e coletivas relacionadas ao exercício da política de proteção social 

por parte dos atores executores da assistência social. 

Assim, o Caderno do Professor, com a orientação metodológica e pedagógica a serem aplicados no 

Curso de Atualização sobre Trabalho Social com Famílias no âmbito do Programa CapacitaSUAS, é um 

importante instrumento à luz da concepção de gestão do trabalho e educação permanente, que visa 

especificamente subsidiar os docentes na aplicação do conteúdo e na efetivação de atitudes essenciais para 

o desempenho dos mesmos em sala de aula, na direção de desenvolver habilidades dos cursistas e atender 

às diretrizes e concepção das agendas prioritárias da gestão da Política de Assistência Social, 

especialmente no que diz respeito sobre o Trabalho Social com Famílias, contribuindo para a efetividade e 

integralidade da proteção social não contributiva e no aperfeiçoamento da prestação dos serviços ofertados 

à população. 

A produção de um caderno de orientação metodológica permite definir estratégias pedagógicas e 

instrumentos criativos e inovadores que favoreçam a prática, a reflexão crítica, a troca de experiências e 

operacionalidade dos conteúdos que serão trabalhados pelos professores, com vistas a potencializar o 

processo formativo dos trabalhadores do SUAS. 

 

2. NÚMERO DO RESULTADO DO PRODOC 

Produto 2. Estratégias criadas para qualificar a implementação e utilização da rede de proteção social 

na Bahia por técnicos e usuários, principalmente os mais vulneráveis. 

Subatividade: 2.1 – Desenvolver conteúdos pedagógicos especializados sobre educação em 

assistência social para capacitação de toda a rede SUAS. 

 

3. OBJETIVO DA CONSULTORIA  

Produzir subsídios para o Curso de Atualização sobre Trabalho Social com Famílias, abrangendo a 

elaboração do projeto pedagógico, do caderno do professor com orientação metodológica e pedagógica, e 

do conteúdo para o caderno do aluno sobre as contribuições da psicologia para o TSF. Tais materiais serão 

utilizados no âmbito do Programa Nacional CapacitaSUAS, contribuindo para a formação continuada dos 

trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do estado da Bahia. 

 

4. ESCOPO DO TRABALHO E LIMITES DO PROJETO 

• Participar de reuniões externas e internas com as equipes técnicas da SJDHDS/SAS e consultores do 

PNUD para alinhamento e contribuições para a elaboração do caderno de conteúdo;  

• Realizar o levantamento, a sistematização e a análise quantitativa e qualitativa de documentos técnicos 

e de gestão e, normativas, para subsidiar à execução da consultoria;  
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• Produção documentos técnicos pertinentes à execução da consultoria; 

• Realizar oficinas e/ou seminários para apresentar o documento técnico de cada produto com gestores 

e equipe técnica da SAS como parte do processo de educação permanente dos trabalhadores do 

SUAS, com o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS e com o Núcleo Estadual de Educação 

Permanente - NUEP; 

• Analisar as informações coletadas e produzir relatórios das atividades realizadas. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPERADOS 

Produto 1 – Documento técnico contendo: 

Plano de trabalho com escopo da proposta, contendo: objetivos, justificativa, metodologia, métodos de coleta 

de dados, referencial teórico, diretrizes para orientação do trabalho, cronograma de execução, atividades a 

serem realizadas objetivando atender os propósitos do produto, fonte de pesquisa e referencial bibliográfico. 

 

Produto 2 – Documento técnico contendo:  
 

Conteúdo para o caderno do professor a ser utilizado no Curso de Atualização sobre Trabalho Social com 

Famílias, contendo modelos de metodologias ativas e críticas de ensino e aprendizagem, descrevendo 

concepção, características, limites e potencialidades de cada modelo, tendo como linha de base a matriz 

pedagógica do curso, para subsidiar a elaboração do Produto 5. 

 

Produto 3 – Documento técnico contendo: 

Conteúdos para o caderno do aluno, sobre as contribuições da Psicologia para o Trabalho Social com 

Famílias no âmbito SUAS. 

 

Produto 4 – Documento técnico contendo: 

Projeto Pedagógico do Curso de Atualização sobre Trabalho Social com Famílias, contendo a seguinte 
estrutura analítica: 
 

1. Identificação do Curso 

2. Justificativa 

3. Objetivo 

4. Público 

5. Perspectiva Didático-Pedagógica 

5.1. Princípio da Educação Permanente 

5.2. Desenvolvimento de Capacidades e Competências Socioprofissionais 
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5.3. Processos de Aprendizagem Significativa 

6. Matriz Pedagógica 

6.1. Objetivos de Aprendizagem 

6.2. Conteúdos, Enfoques e Carga Horária 

6.3. Atividades Teórico-Práticas 

6.4. Quadro da Matriz Pedagógica 

7. Recursos Instrucionais 

8. Avaliação da Aprendizagem 

9. Certificação 

10. Referências Bibliográficas 

 

Produto 5 – Documento técnico contendo: 

Proposta didático-pedagógica para o caderno do professor a ser utilizado no Curso de Atualização sobre 

Trabalho Social com Famílias, tendo como linha de base a matriz pedagógica do curso, considerando uma 

das metodologias apresentadas no Produto 2, contendo a seguinte estrutura: 

 

• Apresentação 

• Introdução 

• Fundamentos Pedagógicos 

✓ A Concepção de Educação 

✓ Relação Sujeito-Objeto – 09 

✓ Relação Teoria-Prática - 10 

• Proposição de atividades para cada módulo, contendo a seguinte estrutura: 

✓ Descrição e objetivo do módulo 

✓ Objetivo e descrição da atividade 

✓ Materiais e recursos necessários 

✓ Tempo de duração 

✓ Desenvolvimento da atividade 

• Bibliografia 

• Glossário 

• Referências 
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6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Produtos Pagamento (%) Prazo de entrega 

1 13,39 Até 30 dias após assinatura do contrato 

2 19,73 Até 60 dias após assinatura do contrato 

3 18,08 Até 90 dias após assinatura do contrato 

4 15,79 Até 120 dias após assinatura do contrato 

5 33,01 Até 150 dias após assinatura do contrato 

 

No intuito de garantir o bom acompanhamento do contrato com a qualidade que a SJDHDS/SAS espera das 

entregas, fica assegurado o prazo de, no mínimo, 10 dias úteis de análise técnica por parte da SJDHDS/SAS 

após a entrega dos produtos para avaliação, ajustes e aprovação. Pagamento referente aos produtos 

entregues será feito somente depois de aceite dos produtos pelo SJDHDS/SAS 

 

Devido à pandemia da COVID-19, o cronograma proposto pode estar sujeito a alterações. Qualquer 

modificação do Contrato deverá exigir um Termo Aditivo em momento anterior ao término do prazo de 

vigência do ajuste, e por escrito entre as partes, devidamente assinado pelo consultor e pelo PNUD. 

 

7. INSUMOS 

O SJDHDS/SAS disponibilizará documentos técnicos, informações, diretrizes, cronograma de reuniões, das 

capacitações, os relatórios, acesso ao Sistema de Levantamento de Demandas de Educação Permanente 

(SAEPE) para a análise dos dados, além do provimento das condições necessárias para o desenvolvimento 

das atividades. 

 

 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

As atividades descritas neste Termo de Referência serão desempenhadas no prazo máximo de 150 dias, 

contados a partir da assinatura do contrato, somando-se os dias para a realização dos produtos definidos e 

os dias para a realização de acompanhamento técnico (análise, aprovação e pagamento) pela contratante. 

 

 

9. ORIENTAÇÕES GERAIS REFERENTE AOS PRODUTOS  

Caberá ao Projeto a supervisão, avaliação técnica e aprovação final dos produtos desenvolvidos no âmbito 

desta consultoria, com o apoio do Escritório de Projetos do PNUD no estado da Bahia. 

O (A) consultor (a) deverá garantir que os serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo 
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a todas as especificações no prazo estabelecido neste termo de referência, cumprindo com as orientações 

realizadas pelo supervisor da consultoria e submetendo, para apreciação e aprovação, as modificações 

eventualmente demandadas para a aprovação dos produtos.  

Os produtos deverão ser entregues sob a forma de relatórios em versão preliminar e, após aprovação, em 

versão definitiva e encaminhados por meio eletrônico. Toda documentação deve ser encaminhada à 

Coordenação do Projeto BRA/16/006, por meio de Protocolo de Entrega de Produto da SJDHDS/SAS.  

Os relatórios deverão ser redigidos em português, atentando para o uso da linguagem culta e para as normas 

gramaticais vigentes, obedecendo a seguinte formatação: formato A4, fonte Times New Roman, tamanho 

12, espaço 1,5 cm, margens 2,5 cm em todas as laterais. 

Tabelas, quadros, gráficos e mapas deverão obedecer às normas de apresentação da ABNT e normas de 

representação tabular do IBGE. Eles deverão ser numerados, conter títulos completos e autoexplicativos 

com a indicação das suas respectivas fontes.  

Caberá ao Projeto BRA/16/006 com o apoio do PNUD a realização dos respectivos pagamentos.  

 

10. DEMAIS ASPECTOS DO CONTRATO 

 

Insumos para realização do trabalho: quaisquer custos com a elaboração dos produtos constantes neste 

Termo de Referência, sejam eles referentes à aquisição de dados, equipamentos, material de escritório, 

fiscais, dentre outros, correrão por conta do(a) consultor(a) contratado(a). 

 

Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagens consideradas essenciais para a 

execução das atividades previstas neste Termo de Referência, não estão incluídos na remuneração do(a) 

consultor(a), não se constituindo responsabilidade do(a) consultor(a) pois serão custeados pelo Projeto. 

 

Localidade de realização do trabalho: Instalações do(a) contratado(a) ou home-based. 

 

Início do contrato: Imediatamente após a assinatura. 

 

 

11. CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL  

O(A) consultor(a) contratado(a) não poderá revelar a qualquer pessoa e/ou entidade externa ao PNUD 

quaisquer informações gerais e/ou particulares reservadas à consultoria relativas aos entendimentos deste 

Termo de Referência, ficando vedada a sua divulgação em outras circunstâncias diferentes das tratadas no 

presente sem a prévia autorização da área técnica responsável do PNUD. 

Esta cláusula de confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do contrato firmado com o 

consultor. 

Fica estabelecido que os produtos produzidos no âmbito deste contrato são de propriedade do PNUD, 

devendo, ao final do contrato, serem repassados ao Projeto “BRA/16/006 – Fortalecimento das Políticas de 
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Proteção Social na Bahia”, ficando o consultor contratado obrigado a conceder a cessão de direitos para 

uso do projeto. 

 

12. QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

Poderão participar desta seleção os profissionais que tenham, no mínimo, a qualificação descrita abaixo, 

que será verificada mediante aplicação dos critérios de avaliação, distribuídos entre formação acadêmica e 

experiência. 

 

12.1 Requisitos Obrigatórios/eliminatórios (registrados no CV): 

Formação Acadêmica 

✓ Curso Superior completo em Ciências Humanas e/ou Ciências Sociais Aplicadas conforme tabela 

de áreas do conhecimento da CAPES1. 

✓ Mestrado em Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, conforme Tabela de Áreas do 

Conhecimento da CAPES.  

 

Experiência Profissional (mínima) 
✓ 02 (dois) ano de experiência em consultoria, assessoria e/ou na gestão pública (Municipal, Distrito 

Federal, Estadual ou Federal) na área de Políticas Públicas; 

✓ 01 (ano) ano de experiência com processos de formação e capacitação de trabalhadores no âmbito 

das políticas públicas. 

 
 

12.2 Requisitos Desejáveis/pontuáveis (registrados no CV): 

Formação Acadêmica 

✓ Doutorado em Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, conforme Tabela de Áreas do 

Conhecimento da CAPES.  

 
Experiência Profissional 
✓ Experiência profissional na área da gestão do trabalho e educação permanente na Assistência Social, 

na Saúde ou áreas afins; 

✓ Experiência profissional na elaboração de programas ou projetos para formação de trabalhadores e/ou 

agentes públicos; 

✓ Experiência profissional na área da Política de Assistência Social; 

✓ Pesquisas ou publicações sobre formação de trabalhadores e/ou agentes públicos ou sobre políticas 

públicas; 

 
1 Tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação — Português (Brasil) (www.gov.br) 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/instrumentos/documentos-de-apoio-1/tabela-de-areas-de-conhecimento-avaliacao
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✓ Experiência profissional em docência de trabalhadores e/ou agentes públicos em nível federal, estadual 

ou municipal. 

  

13. PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO/AVALIAÇÃO 

O processo seletivo será conduzido pela Comissão de Avaliação através da análise curricular e da 

documentação comprobatória sobre as qualificações e experiências profissionais, seguida de entrevista. Os 

currículos deverão ser detalhados, permitindo a adequada análise por parte da Comissão de Avaliação 

concernente à contagem de tempo de cada experiência. 

 

O processo seletivo será distribuído nas seguintes etapas: 
 

1ª Etapa – Análise Curricular (Eliminatória/não pontuável): 

Análise do CV referente ao cumprimento dos requisitos obrigatórios exigidos no Termo de Referência no 

item “Qualificação Acadêmica e Profissional”. Os candidatos que não atenderem aos critérios mínimos 

obrigatórios descritos nos Termos de Referência serão desclassificados nesta etapa.  

 

2ª Etapa – Análise Curricular (Classificatória e Eliminatória/85 pontos):  

Análise do CV referente ao cumprimento dos requisitos desejáveis dispostos no quadro abaixo. Somente 

serão analisados os currículos dos candidatos classificados na 1ª Etapa.  

Critérios 
Pontuação 

Máxima 

Doutorado em Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, conforme Tabela de Áreas 
do Conhecimento da CAPES 

15 

Experiência profissional na área da gestão do trabalho e educação permanente na 
Assistência Social, na Saúde ou áreas afins; 
(04 (quatro) pontos por ano de experiência – máximo de 5 anos)  

20 

Experiência profissional na elaboração de programas ou projetos para formação de 
trabalhadores e/ou agentes públicos; 
(05 (cinco) pontos por ano de experiência – máximo de 3 anos) 

15 

Experiência profissional na área da Política de Assistência Social; 
(05 (cinco) pontos por ano de experiência – máximo de 2 anos) 

10 

Pesquisas ou publicações sobre formação de trabalhadores e/ou agentes públicos ou sobre 
políticas públicas. 
(05 (cinco) pontos por publicação – máximo de 2 publicações) 

10 

Experiência profissional em docência de trabalhadores e/ou agentes públicos em nível 
federal, estadual ou municipal 
(03 (três) pontos por ano de experiência – máximo de 5 anos) 

15 

 

Participarão da entrevista somente os candidatos que pontuarem no mínimo 60% (51 pontos) na análise 

curricular. 
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3ª Etapa – Entrevista (Classificatória/15 pontos) 

A pontuação da entrevista será aferida de acordo com o seguinte conceito: 

 

Critérios 
Escala de 
pontuação 

Pontuação 
Máxima 

Conhecimentos técnicos sobre o SUAS e a atuação dos profissionais 
nos equipamentos da assistência social Insuficiente: 0 

Regular: 01 
Bom: 03 

Ótimo: 05 

05 

Conhecimentos técnicos na área da Gestão do Trabalho e Educação 
Permanente no SUAS. 

05 

Conhecimentos técnicos na área de educação de jovens e adultos 05 

 

Observações: 

Segundo Decreto 5.151/2004, não pode ser contratado servidor ativo da administração pública federal, do 

Distrito Federal, dos estados e municípios, direta ou indireta, bem como de empregado de suas subsidiárias 

e controladas. O candidato também não deve pertencer ao quadro funcional das instituições de ensino 

superior qualificada para atuar enquanto agências implementadoras.  

Será solicitado ao consultor selecionado comprovar, antes de sua contratação, experiência profissional e 

acadêmica dos requisitos nos quais foi pontuado. 

No caso de experiência laboral, serão aceitos atestados tais como: declaração do empregador com a 

descrição da atividade e sua duração e/ ou a cópia de publicação de portarias de nomeação em diários 

oficiais (municipais, estaduais ou da União). No caso de publicações, a comprovação será feita pela cópia 

da capa e sumário do volume em questão, acompanhado da cópia da ficha catalográfica em que conste o 

ISBN ou o ISSN pertinente. No caso de processos de formação, a comprovação será feita pela cópia do 

diploma ou certificado em questão. Para a comprovação de títulos de pós-graduação, na impossibilidade de 

apresentação da cópia dos diplomas correspondentes, será aceita, alternativamente, cópia da ata de defesa 

do trabalho final (monografia, dissertação ou tese, conforme o nível) acompanhada do respectivo histórico 

escolar. 

O(A) consultor(a) deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos, bem como para trabalhar de 

forma integral no atendimento ao cronograma proposto para entrega dos produtos. 

 
 
14. DISPONIBILIDADE 

O(A) consultor(a) deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos, bem como para trabalhar de 

forma integral no atendimento ao cronograma proposto para entrega dos produtos. 
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15. SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA 

Caberá à equipe do Projeto a supervisão do contrato, avaliação técnica e aprovação dos produtos 

desenvolvidos no âmbito desta consultoria, com o apoio da unidade de Programa do PNUD. 

 

16. ENVIO DOS CURRÍCULOS 

Os interessados deverão preencher o CV conforme modelo disponibilizado pela SJDHDS/SAS e enviar do 

dia 27/09/2021 até o dia 05/10/2021 no endereço projetopnudsas@sjdhds.ba.gov.br, no campo “Assunto” 

da mensagem deve constar o texto “TERMO DE REFERÊNCIA 002/2021 – Consultor PF”. Serão 

desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.  

 

Eventualmente poderão ser solicitados, por e-mail, esclarecimentos adicionais quanto à experiência 

profissional e acadêmica dos candidatos. 

mailto:projetopnudsas@sjdhds.ba.gov.br
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ANEXO ÚNICO 

 

CURRÍCULO 
 

SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome completo:  
 

Telefone:  
(     ) 

CPF: 

Endereço completo: 
 

Data de nascimento: 
/     / 
 

CEP:  Nacionalidade: 
 

Endereço eletrônico: 
 

Sexo: 
 

ESCOLARIDADE 

Curso Instituição Término Nível 

    

    

    

    

CURSOS DE EXTENSÃO/ OUTROS 

Curso Instituição Carga horária 

   

   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM O TERMO DE REFERÊNCIA 

Cargo: 
Empregador: 
Nome e contato do Supervisor: 
Data de entrada (dd/mm/aaaa):       /        /      
Data de saída (dd/mm/aaaa):       /        /      
 
Atribuições e atividades desenvolvidas 
 
(DEVEM SER DETALHADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS SOLICITADOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA) 
 

Cargo: 
Empregador: 
Nome e contato do Supervisor: 
Data de entrada (dd/mm/aaaa):       /        /      
Data de saída (dd/mm/aaaa):       /        /      
 
Atribuições e atividades desenvolvidas 
(DEVEM SER DETALHADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS SOLICITADOS NO TERMO DE 
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REFERÊNCIA) 

Cargo: 
Empregador: 
Nome e contato do Supervisor: 
Data de entrada (dd/mm/aaaa):       /        /      
Data de saída (dd/mm/aaaa):       /        /      
 
Atribuições e atividades desenvolvidas 
 
(DEVEM SER DETALHADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS SOLICITADOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA) 

Cargo: 
Empregador: 
Nome e contato do Supervisor: 
Data de entrada (dd/mm/aaaa):       /        /      
Data de saída (dd/mm/aaaa):       /        /      
 
Atribuições e atividades desenvolvidas 
 
(DEVEM SER DETALHADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS SOLICITADOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA) 

Cargo: 
Empregador: 
Nome e contato do Supervisor: 
Data de entrada (dd/mm/aaaa):       /        /      
Data de saída (dd/mm/aaaa):       /        /      
 
Atribuições e atividades desenvolvidas 
 
(DEVEM SER DETALHADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS SOLICITADOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA) 

Cargo: 
Empregador: 
Nome e contato do Supervisor: 
Data de entrada (dd/mm/aaaa):       /        /      
Data de saída (dd/mm/aaaa):       /        /      
 
Atribuições e atividades desenvolvidas 
 
(DEVEM SER DETALHADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS SOLICITADOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA) 

Cargo: 
Empregador: 
Nome e contato do Supervisor: 
Data de entrada (dd/mm/aaaa):       /        /      
Data de saída (dd/mm/aaaa):       /        /      
 
Atribuições e atividades desenvolvidas 
 
(DEVEM SER DETALHADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS SOLICITADOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA) 
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PUBLICAÇÕES 

 
 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

LÍNGUA CURSO PERÍODO NÍVEL DE 
PROFICIÊNCIA 

    

    

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA 
QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESEMPENHO DA CONSULTORIA 
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ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS 

 

1) O currículo não deve ser preenchido manualmente. 

2) Nenhum campo do formulário deve ser modificado e/ou retirado. 

3) O currículo deve ser preenchido em Português, Inglês ou Espanhol. 

4) Após o preenchimento, o documento deve ser transformado em PDF e enviado ao 

projeto com o número do Edital no campo assunto do e-mail, de acordo com 

orientações no Edital divulgado. 

5) O preenchimento completo e detalhado do seu currículo é de grande relevância 

para o processo de seleção. 

 

 

 

 

 

 

 


