
REQUERIMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PESSOA FÍSICA 
 
Parte A                                                                                                                                                              Versão IV 

INSTRUÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

Preenchimento do Formulário 
1. Parte B2 – A vaga cuja lotação seja no Escritório 

UNESCO ou Antena deve ser conduzida pelo Setor de 
Recursos Humanos. 

2. Parte B3 – O edital cujo projeto seja financiado pela  
iniciativa privada, Programas Regulares e/ou Fitoca, não 
tem a obrigatoriedade de publicação em jornal. 

3. Parte B3 – Para efeito de economicidade das 
publicações, existe a possibilidade de utilizar Chamada 
no jornal para publicação em jornal. Este deverá 
informar o site em que o Edital esteja publicado.  

4.  Parte B4 – Deve ser informado o jornal que deseja que 
o edital seja publicado. O orçamento será apresentado 
de acordo com as indicações em jornal. 

5. Parte C1 – No endereço eletrônico da UNESCO/Brasília 
existe a opção de informar outro site onde o edital 
completo seja publicado. 

6. Parte C2 – Os nove itens do edital completo devem ser 
preenchidos de forma objetiva e clara. 

7. Parte C2 – Ao final do primeiro perfil existe a 
possibilidade de incluir novos perfis. Deve-se, portanto, 
repetir os mesmos itens constantes no primeiro. 

Processo de Aprovação e Publicação 
1. Preenchido o formulário, este deve ser 

enviado eletronicamente ao Oficial de 
Projetos para avaliação do conteúdo. 

2. Sendo aprovado o conteúdo do edital, 
o(a) Oficial de Projetos encaminha para 
o Setor de Licitação e Contratos, pelo e-
mail gcontratos@unesco.org.br, para 
apreciação final do documento e 
recolhimento do orçamento. 

3. O orçamento é submetido pelo Setor de 
Contratos ao Oficial de Projetos e ao 
Projeto para aprovação da despesa. 

4. Aprovado o orçamento, o edital é 
publicado no jornal e respectivamente 
no site da UNESCO/Brasília. 

5. Demais dúvidas sobre o preenchimento 
do formulário e o processo de 
aprovação e publicação, procurar pelo 
e-mail gcontratos@unesco.org.br ou 
telefone 61-2106-3586. 

 

Parte B  
B1 – Contato 

Código do Projeto: 914BRZ4020 Nome do Oficial de Projetos: Maria Virgínia Casado 

Responsável pelo edital no Projeto: Fabrício Nascimento Carrijo 

Telefone de contato: 61 3325-6100 E-mail: fabrício.carrijo@cultura.df.gov.br 

B2 – Onde estará lotado o(a) consultor(a) contratado(a)?  
 

☐   a) No Projeto ☐   d) Em sua residência 

☐   b) No Escritório da UNESCO ☒   e) Outros 

☐   c) No Escritório Antena  
 

B3 – Como deseja publicar o edital? 

☒ 1. Edital Resumido em jornal e Edital Completo no site da UNESCO* 

☐ 2. Edital Completo em jornal e no site da UNESCO* 

☐ 3. Edital Completo somente no site da UNESCO* 

* Todo Edital será publicado no site da UNESCO. O parceiro tem como opção utilizar outros sites para divulgação. 

B4 – Defina o(s) jornal(is) que deseja publicar o edital. O orçamento será apresentado mediante 

consulta da empresa de Publicidade Legal. 

☒ Diário Oficial da União 

☐ ACRE - A Gazeta  

☐ ALAGOAS - Gazeta de Alagoas 

☐ AMAPÁ - Jornal do Dia 

☐ BAHIA - A Tarde 

☐ CEARÁ - Diário do Nordeste 

☒ DISTRITO FEDERAL - Correio Braziliense 

☐ DISTRITO FEDERAL - Jornal de Brasília 

☐ ESPIRITO SANTO - A Gazeta 

☐ GOIÁS - O Popular 

☐ MARANHÃO - O Estado do Maranhão 

☐ MATO GROSSO - A Gazeta 

☐ MATO GROSSO DO SUL - Correio do Estado  

☐ MINAS GERAIS - Estado de Minas 

☐ PARÁ - O Liberal 

☐ PARAÍBA - Correio da Paraíba 

☐ PARANÁ - Gazeta do Povo 

☐ PERNAMBUCO - Jornal do Comércio 

☐ PIAUI - Meio Norte 

☐ RIO DE JANEIRO - O Globo 

☐ RIO DE JANEIRO - Jornal do Brasil  

☐ RIO GRANDE DO SUL - Zero Hora  

☐ RIO GRANDE DO NORTE - Tribuna do Norte  

☐ RONDÓNIA - O Estadão 

☐ RORAIMA - Roraima Hoje  

☐ SANTA CATARINA - Diário Catarinense 

☐ SÃO PAULO - Estado de São Paulo 

☐ SERGIPE  - Jornal da Cidade 

☐ TOCANTINS - Jornal de Tocantis 

☐ Outros:      
 

B5 – Data da veiculação do edital em jornal: 18/02/2022 

B6 – Data da veiculação do edital no site: 18/02/2022 a 04/03/2022 

mailto:gcontratos@unesco.org.br
mailto:gcontratos@unesco.org.br


 
Parte C  
C1 – Edital Resumido 
 

 
Contrata 

Consultor na 

Modalidade de Produto 

 
 

PROJETO 914BRZ4020 EDITAL Nº 04/2022 
 

Publicação de 01 perfil para contratação de profissionais com pós-graduação concluída, em qualquer área, 

em instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com tese, dissertação ou 

trabalho de conclusão de curso relacionados ao tema da acessibilidade da pessoa com deficiência para 

realização de estudo técnico sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência, no âmbito das políticas 

públicas de cultura fomentadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito 

Federal (SECEC-DF). , cujas vagas estão disponíveis na página da UNESCO, 

http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/.  

Os interessados deverão enviar o Formulário de Inscrição e o Currículo do dia 18/02/2022 a 

04/03/2022 no e-mail prodoc@cultura.df.gov.br 

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004 e do decreto nº 37.304, 29/04/2016, é 

vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, 

do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou 

controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.  

 
 

C2 – Edital Completo 

 
Contrata 

Consultor na 

Modalidade Produto 

 

 
PROJETO 914BRZ4020 EDITAL Nº 04/2022 

1. Perfil: Consultor Individual para realização de um estudo técnico sobre a acessibilidade das pessoas 

com deficiência no âmbito das políticas públicas de cultura fomentadas pela Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF). 
2. Nº de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: 3.1. Qualificações obrigatórias: Pós-graduação concluída, em qualquer 

área, em instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com tese, 

dissertação ou trabalho de conclusão de curso relacionados ao tema da acessibilidade da pessoa com 

deficiência. 3.2. Qualificações desejáveis: Mestrado ou Doutorado, concluídos em instituição de educação 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, em área relacionada à acessibilidade no acesso à 

cultura ou acessibilidade no acesso à comunicação e informação. * Obs: Os cursos de pós-graduação 

mencionados em currículo devem conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: título do trabalho 

de conclusão, instituição, carga horária e ano de conclusão. 

4. Experiência profissional: 4.1. Qualificações obrigatórias: Experiência profissional de, no mínimo, 3 

(três) anos atuando em trabalhos voltados à comunicação e à informação acessível às pessoas com 

deficiência ou trabalhos voltados ao acesso à bens, produtos e serviços culturais de pessoas com 

deficiência. ; 4.2. Qualificações desejáveis: a) Experiência com atividades organizacionais no âmbito do 

setor público, desenvolvendo funções de coordenação, monitoramento ou supervisão de projetos voltados 

à acessibilidade, incluindo atividades de consultoria especializada; b) Experiência com atividades 

organizacionais no âmbito privado, prestadas a entidades sem fins lucrativos, em ações desenvolvidas em 

parceria com o setor público, desenvolvendo funções de coordenação, monitoramento, supervisão ou 

gerência de projetos voltados à acessibilidade; c) Produção técnica ou acadêmica (materiais instrucionais, 

artigos publicados em periódicos no Brasil ou no exterior, anais de congressos, livros, capítulos de livros) 

sobre a temática da acessibilidade em relação ao direito da cultura; d) Produção técnica ou acadêmica 

(materiais instrucionais, artigos publicados em periódicos no Brasil ou no exterior, anais de congressos, 

http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/


livros, capítulos de livros) sobre a temática da acessibilidade na comunicação e na informação para 

pessoas com deficiência ou da acessibilidade para as pessoas com deficiência enquanto consumidoras, e) 

Domínio da língua brasileira de sinais – o domínio da língua brasileira de sinais será comprovado 

mediante apresentação de certificado de conclusão de curso de Libras, devidamente certificado pelo 

Ministério da Educação – MEC. *Obs1:O domínio da língua brasileira de sinais será comprovado 

mediante apresentação de certificado de conclusão de curso de Libras, devidamente certificado pelo 

Ministério da Educação – MEC. *Obs2: As experiências profissionais descritas deverão ser apresentadas 

com data de início e término, por meio de trabalhos publicados, pesquisas realizadas ou serviços 

prestados e, posteriormente, comprovados por meio de DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ou 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido pela instituição ou cliente na qual o serviço foi 

prestado. *Obs3: As publicações deverão ser comprovadas a partir do envio de trabalhos publicados; 

*Obs4: Experiências de estágio não serão computadas como período de experiência. 

5. Atividades: Produto 1 - Atividade 1.1 - Participar de reuniões (remotas ou presenciais, quando 

possível) de alinhamento com equipes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF; Atividade 1.2 

- Apresentação da proposta de texto de Produto 1 para Área Técnica; Atividade 1.3 - Realização de 

ajustes necessários e entrega da versão final do documento. 

Produto 2 - Atividade 2.1 - Participar de reuniões (remotas ou presenciais, quando possível) de 

alinhamento com equipes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF; Atividade 2.2 – Visitação 

aos equipamentos públicos de cultura sob a gestão da SECEC-DF para verificação das práticas e medidas 

de acessibilidade voltadas ao público com deficiência, devendo elaborar relatório técnico para cada 

equipamento visitado; Atividade 2.3 - Mapear e documentar os equipamentos públicos de cultura sob a 

gestão da SECEC de acordo com o grau de acessibilidade de cada um, com base nos seguintes critérios: a) 

Satisfatória: Quando o equipamento cultural adota as melhores práticas de acessibilidade, considerando a 

estrutura física e o atendimento ao público de forma especializada; b) Parcialmente satisfatória: Quando o 

equipamento cultural adota boas práticas de acessibilidade apenas em relação ao espaço físico, devendo 

aprimorar as práticas de atendimento ao público com deficiência; c) Insatisfatória: Quando o equipamento 

cultural não adota as melhores práticas de acessibilidade, em razão da ausência de equipamentos básicos 

de acessibilidade aos bens e serviços culturais, bem como de equipe incapacitada ao atendimento ao 

público com deficiência; d) Crítico: Quando o equipamento cultural encontra-se em estado de absoluta 

impossibilidade de receber público com deficiência; Atividade 2.4 – Identificar as falhas e barreiras 

enfrentadas pelos equipamentos públicos de cultura e propor soluções para os problemas verificados; 

Atividade 2.5 - Apresentação da proposta de texto de Produto 2 para Área Técnica; Atividade 2.6 - 

Realização de ajustes necessários e entrega da versão final do documento.  

Produto 3 - Atividade 3.1 - Participar de reuniões (remotas ou presenciais, quando possível) de 

alinhamento com equipes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF; Atividade 3.2 – Promover 

encontros e debates (remotos ou presenciais, quando possível) com a comunidade cultural, especialmente 

com os agentes culturais com deficiência, a fim de colher informações e verificar as reais necessidades 

desse público no que diz respeito ao acesso aos recursos públicos de projetos fomentados pela SECEC-

DF; Atividade 3.3 – Realizar diagnóstico das medidas de acessibilidade adotadas e a adotar pela SECEC-

DF em relação à comunicação com agentes culturais e público consumidor com deficiências, 

considerando as plataformas digitais, como site oficial e redes sociais; Atividade 3.4 – Elaborar 

documento técnico, levando em consideração o apanhado de informações levantadas, principalmente nos 

encontros e debates junto à comunidade cultural e aos agentes e ao público com deficiência, contendo as 

seguintes informações: a) As práticas e medidas necessárias de acessibilidade para garantir maior 

participação de agentes culturais nos editais de apoio a projetos fomentados pela SECEC-DF; b) as 

práticas e medidas necessárias de acessibilidade para garantir maior participação do público com 

deficiência às atividades e projetos culturais, com foco em ações que visem atrair pessoas com deficiência 

a consumir bens, produtos e serviços culturais postos à disposição por parte da SECEC-DF e dos projetos 

por esta apoiados; Atividade 3.5 - Apresentação da proposta de texto de Produto 3 para Área Técnica; 

Atividade 3.6 - Realização de ajustes necessários e entrega da versão final do documento.  

Produto 4 - Atividade 4.1 - Participar de reuniões (remotas ou presenciais, quando possível) de 

alinhamento com equipes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF; Atividade 4.2 – 

Apresentação da proposta de texto de Produto 4 para Área Técnica; Atividade 4.3 - Realização de ajustes 

necessários e entrega da versão final do documento. Produto 5 - Atividade 5.1 – Elaboração e 

apresentação das propostas de capacitação e  material preparado à área técnica; Atividade 5.2 – 

Realização de ajustes necessários no material apresentado; Atividade 5.3 - Realização das 2 (duas) aulas 

presenciais, para um público médio de até 50 (cinquenta) pessoas em cada; Atividade 5.4 – Gravação das 

3 (três) aulas, com duração de até  4(quatro) horas cada, que ficarão disponíveis no canal oficial do 

Youtube da Secretaria. 

6. Produtos/Resultados esperados:  
Produto 1 – Levantamento sobre acessibilidade relacionada às políticas culturais e melhores 

práticas. O Produto deve conter o levantamento, a análise e a compilação de legislação nacional e 

distrital, pesquisas científicas, barreiras e dificuldade comumente encontradas pelo público com 



deficiência e melhores práticas relativas à acessibilidade na promoção, difusão e acesso à informação de 

bens e serviços culturais. Deve apresentar também a metodologia a ser utilizada para a elaboração dos 

demais produtos. O Produto 1 deve especificamente conter o levantamento, a análise e a compilação de: 

a) legislação nacional e distrital aplicável, especialmente a Lei Complementar nº 934/2017 e a Portaria nº 

100/2018-SECEC; b) pesquisas científicas mais relevantes sobre transmissão de informação acessível ao 

público com deficiência; c) barreiras comumente encontradas pelo público com deficiência quanto às 

informações sobre os diferentes bens, serviços e ações relacionadas à cultura; d) melhores práticas 

nacionais e internacionais sobre como transmitir informação acessível ao público com deficiência, em 

especial à fruição de bens e serviços culturais; e) melhores práticas nacionais e internacionais sobre 

promoção, difusão e fomento às políticas públicas de cultura que tenham como alvo agentes culturais com 

deficiência. 

Produto 2 – Mapeamento da situação de acessibilidade dos equipamentos públicos de cultura sob a 

gestão da SECEC. Documento técnico contendo: a) Mapeamento das medidas e ações já adotadas por 

parte dos equipamentos públicos sob a gestão da SECEC-DF em relação às boas práticas de 

acessibilidade, especialmente com relação às documentadas e compiladas no Produto 1; b) Mapeamento 

das medidas urgentes a serem adotadas a fim de adequar espaços culturais sob carga da SECEC-DF ao 

público com deficiência; c) Mapeamento de boas práticas de acessibilidade a serem implementadas de 

maneira gradual, considerando a estrutura administrativa da SECEC-DF e as disponibilidades 

orçamentárias, para aprimoramento dos espaços públicos de cultura. 

Produto 3 - Mapeamento e diagnóstico das dificuldades enfrentadas pelos agentes culturais e 

público consumidor com deficiência em relação às ações e projetos fomentados e realizados 

diretamente pela SECEC-DF - Documento técnico contendo: a) Mapeamento das medidas e ações já 

adotadas por parte das áreas técnicas da SECEC-DF em relação às boas práticas de acessibilidade, em 

especial no que diz respeito à informação, incentivo e igualdade de oportunidades para obtenção de 

recursos públicos para projetos fomentados pela SECEC-DF; b) Mapeamento e diagnóstico das medidas a 

serem adotadas a fim de garantir participação em igualdade de oportunidades aos agentes culturais com 

deficiência; c) Mapeamento das medidas e ações já adotadas pela SECEC-DF em relação às boas práticas 

de acessibilidade no que diz respeito à informação, promoção, divulgação e incentivo ao público 

consumidor com deficiência das ações culturais realizadas pela SECEC-DF; d) Mapeamento e 

diagnóstico das medidas a serem adotadas a fim de promover e atrair o público consumidor com 

deficiência aos projetos e atividades culturais realizadas diretamente ou fomentadas com recursos da 

SECEC-DF. 

Produto 4 – Manual/Cartilha de Acessibilidade - Documento técnico, em formato de manual/cartilha, 

com linguagem acessível às pessoas com deficiência, contendo orientações em formato de guia prático 

aos servidores e ao público, acerca das ações e medidas a serem adotadas a fim de garantir a 

acessibilidade ao público com deficiência. O manual servirá para organizar e sistematizar as informações 

colhidas durante a etapa de mapeamento e diagnóstico das boas práticas, necessidades e dificuldades 

encontradas. Os manuais/cartilhas deverão ser elaborados contendo minimamente: a) Guia prático para os 

servidores da Administração, em especial: a.1) orientação aos que trabalham diretamente com o 

atendimento ao público nos espaços culturais, no sentido de orientá-los a realizar as melhores práticas de 

acessibilidade, tanto em relação aos cuidados de manutenção da estrutura física, quanto no atendimento 

ao público com deficiência; a.2) orientação para elaboração de políticas públicas de fomento, de forma a 

prever a inclusão e protagonismo de pessoas com deficiência nos editais, chamamentos e demais linhas de 

apoio cultural patrocinadas pela SECEC-DF; b) Guia prático para os agentes culturais e público 

consumidor com deficiência, em especial: b.1) orientação aos agentes culturais para acesso a todos os 

recursos postos à disposição por parte da SECEC-DF, incluindo editais, chamamentos públicos, linhas de 

apoio, publicações em site e em redes sociais (inclusive vídeos e áudios); b.2) orientação ao público 

consumidor sobre formas de acesso aos bens e serviços culturais, incluindo a programação regular dos 

equipamentos públicos de cultura, eventos e shows fomentados e realizados diretamente pela SECEC-DF, 

acesso às informações e divulgações publicadas em site e redes sociais.  

Produto 5 – Relatório de Atividades de Capacitação - Documento técnico contendo planejamento, 

descrição de metodologias e material de suporte e relatório de realização de capacitação. As capacitações 

devem ser direcionadas a dois grupos distintos de servidores, abaixo descritos, e a agentes culturais que 

executam projetos com recursos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa: a) Grupo 1 – 

Servidores que atuam nos espaços culturais: a.1) capacitação aos que trabalham diretamente com o 

atendimento ao público nos espaços culturais, no sentido de orientá-los a realizar as melhores práticas de 

acessibilidade, tanto em relação aos cuidados de manutenção da estrutura física, quanto no atendimento 

ao público com deficiência; a.2) as aulas de capacitação deste grupo serão realizadas em dois formatos: 1) 

uma aula presencial, em auditório disponibilizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa, com duração de até 5 (cinco) horas; e 2) uma aula virtual, com duração de até 4 horas, gravada 

com apoio da ASCOM, que ficará disponível na página oficial do Youtube da Secretaria. b) Grupo 2 – 

Servidores que elaboram editais de fomento: b.1) capacitação aos servidores das áreas técnicas, visando a 

elaboração de políticas públicas de fomento, de forma a prever a inclusão e protagonismo de pessoas com 



deficiência nos editais, chamamentos e demais linhas de apoio cultural patrocinadas pela SECEC-DF; 

b.2) as aulas de capacitação deste grupo serão realizadas em dois formatos: 1) uma aula presencial, em 

auditório disponibilizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com duração de até 5 

horas; e 2) uma aula virtual, com duração de até 4 horas, gravada com apoio da ASCOM, que ficará 

disponível no canal oficial do Youtube da Secretaria. c) Agentes culturais: c.1) capacitação aos agentes 

culturais que realizam projetos e atividades com recursos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa, visando instruí-los a realizar projetos e eventos acessíveis ao público com deficiência; c.2) será 

uma aula de capacitação aos agentes culturais, realizada em ambiente virtual, com duração de até  4 

horas, gravada com apoio da ASCOM, que ficará disponível no canal oficial do Youtube da Secretaria. 

7. Local de Trabalho: As atividades que não puderem ser realizadas remotamente tais como visitação 

aos espaços culturais, deverão ser executadas em Brasília-DF. O consultor é responsável pelas despesas 

com seu deslocamento. 

8. Duração do contrato: 225 dias 

9. Critérios de Seleção: 

9.1) 1ª FASE - ANÁLISE CURRICULAR: a) Os/as candidatos/as deverão preencher o Formulário de 

Inscrição (anexo) com a declaração de sua pontuação e enviá-lo por e-mail, juntamente ao seu currículo, 

para prodoc@cultura.df.gov.br, indicando, no "Assunto" do e-mail, o número do Edital, bem como nome 

do Perfil desejado (Edital 04/2022: Perfil 1 - Consultor Individual para realização de um estudo técnico 

sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência no âmbito das políticas públicas de cultura fomentadas 

pela SECEC-DF);  b) O/a candidato/a que deixar de encaminhar o currículo ou o Formulário de Inscrição 

(anexo) preenchido, ou que realizar o preenchimento em desacordo com as orientações ali dispostas, será 

eliminado/a do certame; c) Caso o/a candidato/a não preencha todas as qualificações obrigatórias 

previstas nos itens 3.1 e 4.1, será eliminado/a do certame; d) A declaração de pontuação deverá considerar 

os seguintes critérios para classificação:  

CRITÉRIO 1:  

É obrigatório que possua pós-graduação concluída, em qualquer área, em instituição de ensino 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com tese, dissertação ou trabalho de conclusão de 

curso relacionados ao tema da acessibilidade da pessoa com deficiência, sendo atribuída a seguinte 

pontuação: [100%] 15 pontos: doutorado em área relacionada à acessibilidade no acesso à cultura ou 

acessibilidade no acesso à comunicação e informação; [85%] 12,75 pontos: mestrado em área relacionada 

à acessibilidade no acesso à cultura ou acessibilidade no acesso à comunicação e informação e [70%] 10,5 

pontos: pós-graduação com tese, dissertação ou trabalho de conclusão de curso relacionados ao tema da 

acessibilidade da pessoa com deficiência. 

CRITÉRIO 2:  

É obrigatório que tenha experiência comprovada de no mínimo, 3 (três) anos atuando em trabalhos 

voltados à comunicação e à informação acessível às pessoas com deficiência ou acesso a bens, produtos e 

serviços culturais a pessoas com deficiência, sendo atribuída a seguinte pontuação: [100%] 10 pontos: 7 

ou mais anos de experiência, [85%] 8.5 pontos: 4 a 6 anos de experiência, [70%] 7 pontos: 3 anos de 

experiência 

É desejável experiência profissional em atividades organizacionais no âmbito do setor público, 

desenvolvendo funções de coordenação, monitoramento ou supervisão de projetos voltados à 

acessibilidade, incluindo atividades de consultoria especializada, sendo atribuída a seguinte pontuação: 

[100%] 6 ou mais anos de experiência: 10 pontos; [85%] 3 a 4 anos de experiência: 8.5 pontos ou [70%] 2 

anos de experiência: 7 pontos; [50%] 1 a 2 anos de experiência: 5 pontos; [30%] menos de 1 ano de 

experiência: 3  pontos ou sem experiência: 0 pontos. 

É desejável experiência profissional em atividades organizacionais no âmbito privado, prestadas a 

entidades sem fins lucrativos, em ações desenvolvidas em parceria com o setor público, desenvolvendo 

funções de coordenação, monitoramento, supervisão ou gerência de projetos voltados à acessibilidade, 

sendo atribuída a seguinte pontuação: [100%] 7 ou mais anos de experiência: 10 pontos; [85%] 4 a 6 anos 

de experiência: 8.5 pontos; [70%] 3 anos de experiência: 7 pontos; [50%] de 1 a 2 anos de experiência: 5 

pontos; [30%] menos 1 ano de experiência: 3 pontos ou sem experiência: 0 pontos. 

É desejável produção técnica ou acadêmica (materiais instrucionais, artigos publicados em periódicos no 

Brasil ou no exterior, anais de congressos, livros, capítulos de livros) sobre a temática da acessibilidade em 

relação ao direito da cultura, sendo atribuída a seguinte pontuação: 6 pontos por publicação de livro; 4 

pontos por publicação de capítulo de livro; 3 pontos por artigo publicado em periódicos no Brasil ou no 

exterior; 3 pontos por anais de congressos no Brasil ou exterior. (Pontos Somados até limite de 10 pontos 

no critério) . 

É desejável produção técnica ou acadêmica (materiais instrucionais, artigos publicados em periódicos no 

Brasil ou no exterior, anais de congressos, livros, capítulos de livros) sobre a temática da acessibilidade na 

comunicação e na informação para pessoas com deficiência ou da acessibilidade para as pessoas com 

deficiência enquanto consumidoras, sendo atribuída a seguinte pontuação: 6 pontos por publicação de 

livro; 4 pontos por publicação de capítulo de livro; 3 pontos por artigo publicado em periódicos no Brasil 

ou no exterior; 3 pontos por anais de congressos no Brasil ou exterior. (Pontos Somados até limite de 10 



pontos no critério). 

É desejável domínio da língua brasileira de sinais, sendo atribuída a seguinte pontuação: 5 pontos, desde 

que comprovado mediante apresentação de certificado de conclusão de curso de Libras, devidamente 

certificado pelo Ministério da Educação – MEC. 

*Obs1: As comprovações da qualificação declarada e da experiência profissional deverão ser solicitadas 

apenas para os candidatos selecionados para as entrevistas; *Obs2: Os cursos de pós-graduação 

mencionados em currículo devem conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: título do trabalho 

de conclusão, instituição, carga horária e ano de conclusão; *Obs3: As experiências profissionais descritas 

deverão ser apresentadas com data de início e término, por meio de trabalhos publicados, pesquisas 

realizadas ou serviços prestados e, posteriormente, comprovados por meio de DECLARAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA ou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido pela instituição ou cliente na 

qual o serviço foi prestado; *Obs4: As publicações deverão ser comprovadas a partir do envio de 

trabalhos publicados; *Obs5: Experiências de estágio não serão computadas como período de experiência. 

9.2) 2ª FASE - ENTREVISTA: a) Participarão da etapa da entrevista os/as candidatos/as que obtiverem as 

melhores notas a partir na soma dos quesitos 1. Formação Acadêmica e 2. Experiência Profissional na 

etapa de análise de currículo até o limite de 5 candidatos/as por vaga; b) A comprovação da qualificação 

declarada e da experiência profissional deverá ser solicitadas apenas para os candidatos selecionados para 

as entrevistas; c) A documentação comprobatória deverá ser encaminhada por meio digital ao endereço  

prodoc@cultura.df.gov.br e especificada mediante preenchimento do Formulário de Comprovação da 

Qualificação a ser disponibilizado naquela oportunidade; d) Caso o/as candidato/as convocados para a 

fase das entrevistas não apresentem documentação apta a comprovar cada um dos requisitos (obrigatórios 

e desejáveis) que ensejaram sua classificação, será convocado/a o/a candidato/a de posição imediatamente 

inferior na ordem de classificação para a fase das entrevistas; e) A entrevista seguirá roteiro padronizado 

de perguntas principais, com possibilidade de desdobramento em perguntas complementares de acordo 

com a necessidade verificada no caso concreto quanto ao entendimento das respostas. f) A exposição do/a 

candidato/a durante a entrevista será avaliada por uma comissão avaliadora, composta por, no mínimo, 3 

(três) membros, que definirão a pontuação (0 a 30 pontos) adotando os seguintes critérios: (i) Domínio na 

abordagem do conteúdo e profundidade (10 pontos); (ii) Sequência lógica e coerência (10 pontos);  (iii) 

Clareza na comunicação e habilidades para formulação de resposta (10 pontos). A nota final da entrevista 

resultará das médias das pontuações atribuídas por cada membro da comissão avaliadora; g) Os temas 

abordados e avaliados na entrevista serão, entre outros, referentes aos itens abaixo: Experiência 

profissional em trabalhos voltados à comunicação e à informação acessível às pessoas com deficiência; 

Experiência profissional em trabalhos voltados ao acesso a bens, produtos e serviços culturais de pessoas 

com deficiência; Conhecimento acerca do objeto da consultoria;  h) A pontuação será atribuída a partir 

dos seguintes critérios:  

CRITÉRIO 1 (i) - Domínio na abordagem do conteúdo e profundidade: [100%] excelente: 10 pontos; 

[85%] muito boa: 8,5 pontos; [70%] boa: 7 pontos; [50%] razoável: 5 pontos; [25%] adequada: 2,5 

pontos; 0 pontos: inadequada. 

CRITÉRIO 1 (ii) - Sequência lógica e coerência: [100%] excelente: 10 pontos; [85%] muito boa: 8,5 

pontos; [70%] boa: 7 pontos; [50%] razoável: 5 pontos; [25%] adequada: 2,5 pontos; 0 pontos: 

inadequada. 

CRITÉRIO 2 (iii): Clareza na comunicação e habilidades para formulação de resposta: [100%] excelente: 

10 pontos; [85%] muito boa: 8,5 pontos; [70%] boa: 7 pontos; [50%] razoável: 5 pontos; [25%] adequada: 

2,5 pontos; 0 pontos: inadequada. 

*Obs1: As entrevistas serão realizadas por meio de plataforma de videoconferência, com a participação de 

representantes da SECEC/DF, com link a ser fornecido pela SECEC/DF. 

9.3) RESULTADO FINAL: a) A nota FINAL será composta pela somatória das notas obtidas na análise 

curricular e na entrevista, de modo que a nota da Análise de Curricular corresponderá a 70% e a nota da 

Entrevista será equivalente a 30% da nota FINAL; b) O/a candidato/a que obtiver a maior nota será 

classificado/a em primeiro lugar e selecionado/a para a vaga ora ofertada. 

Os interessados deverão enviar o Formulário de Inscrição e o Currículo do dia  18/02/2022 até o dia  

04/03/2022 no e-mail prodoc@cultura.df.gov.br, com o número do edital e o nome do perfil 

informados no campo assunto. Serão desconsiderados os e-mails remetidos após a data limite 

indicada neste edital ou enviados sem o Currículo e/ou sem o Formulário de Inscrição.  

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004 e do decreto nº 37.304, 29/04/2016, é 

vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, 

do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou 

controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional., ressalvados os casos de 

professores universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que 

comporte o exercício de outra atividade e haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do 

órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades 

atribuídas. 

 


