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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 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

EDITAL 04/2022. PROJETO 914BRZ4020: “Fortalecimento e modernização das 

medidas de acessibilidade para promoção do direito da cultura às pessoas com 

deficiência”. Agência Executora: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do 

Distrito Federal; Agência de Cooperação Internacional: Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e Cultura – UNESCO. 

ORIENTAÇÕES: 

 

● Em complemento às informações contidas neste modelo, o currículo correspondente 

deverá ser encaminhado, com vistas à conferência da pontuação declarada. 

● Todos os campos do Formulário devem ser preenchidos (inclusive os destacados em 

amarelo) e nenhum campo deve ser alterado e/ou excluído, salvo para se acrescentar 

experiências dentro de um mesmo item. 

● O não preenchimento e envio deste Formulário, ou seu preenchimento em desacordo 

com as orientações aqui expostas, ensejará a desclassificação do/a candidato/a ou a 

perda de pontos referentes ao item em desacordo. 

● Na declaração da pontuação, a mesma experiência poderá ser considerada para mais 

de um item, desde que atenda à descrição. 

● Na declaração de pontuação, não será considerado, dentro de um mesmo item, o 

tempo sobreposto em experiências diversas. 

● O cálculo sobre o ano de experiência, no âmbito de cada um dos itens, será realizado 

mediante a soma dos meses de experiência declarados, permitindo que frações de ano 

sejam contabilizadas. 

● O/as candidato/as classificado/as convocados para a fase das entrevistas deverão 

comprovar cada um dos requisitos (obrigatórios e desejáveis) que ensejaram sua 

classificação, o que poderá ser realizado mediante qualquer prova documental, 

incluindo declarações emitidas por pessoas físicas e jurídicas, documentos da 

entidade empregadora, diplomas, certificados, provas de proficiência em línguas, etc. 
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INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

Nome completo: 

 

Telefones: 

 

E-mail: 

 

Cidade: 

 

UF:  Data de Nascimento: 

Necessita de algum atendimento especial 

para realização da entrevista, tal como 

intérprete de libras ou outros? Se sim, 

qual? 

(  ) NÃO 

(  ) SIM  Qual?______________________ 

QUALIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS (CRITÉRIO ELIMINATÓRIO) 

1. 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. 

 

● [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. 

 

● [70%] 10,5 pontos: pós-graduação 

com tese, dissertação ou trabalho de 

conclusão de curso relacionados ao 

tema da acessibilidade da pessoa 

com deficiência. 

 

 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

 

Curso:____________________________ 

Grau:_____________________________ 

Título do trabalho de conclusão: _______ 

_________________________________ 

Instituição:________________________ 

Carga horária:______________________ 

Ano de conclusão:__________________ 

Pontuação máxima: 15 pontos Pontuação declarada:(    ) pontos 

2. 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?  

 

● [100%] 7 ou mais anos de 

experiência: 10 pontos: 

 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

  

● No período de __/___ até __/___ 

Projeto: 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 
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● [85%] 4 a 6 anos de experiência: 8.5 

pontos 

● [70%] 3 anos de experiência: 7 

pontos 

● No período de __/___ até __/___ 

Projeto: 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

 

Pontuação máxima: 10 pontos Pontuação declarada:(    ) pontos 

 

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

CONFORME QUALIFICAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 

E DE PONTUAÇÃO 

1. 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; 
 

● [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. 
 

Relacione, de forma sucinta, a/s 

experiência/s a ser/em pontuada/s, 

informando mês e ano de início e conclusão 

de cada uma. 

 

● No período de __/___ até __/___ 

Projeto: 

Entidade: 

Empregador: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

 

● No período de __/___ até __/___ 

Projeto: 

Entidade: 

Empregador: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

 

Pontuação máxima: 10 pontos Pontuação declarada:(    ) pontos 

2. 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 

Relacione, de forma sucinta, a/s 

experiência/s a ser/em pontuada/s, 

informando mês e ano de início e conclusão 

de cada uma. 

 

● No período de __/___ até __/___ 

Projeto: 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

 

● No período de __/___ até __/___ 
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pontos;  

● [50%] de 1 a 2 anos de experiência: 

5 pontos;  

● [30%] menos 1 ano de experiência: 

3 pontos ou  

● sem experiência: 0 pontos. 

 

Projeto: 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

 

(...) 

 

Pontuação máxima: 10 pontos Pontuação declarada:(    ) pontos 

3. 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.  

 

● 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) . 

 

Relacione, as produções técnicas ou 

acadêmicas em ordem cronológica 

 

Tipo: 

Título: 

Ano de publicação: 

Editora: 

Autores: 

 

Tipo: 

Título: 

Ano de publicação: 

Editora: 

Autores: 

 

 

(...) 

 

Pontuação máxima: 10 pontos Pontuação declarada:(    ) pontos 

4. 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. 

 

● 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). 

 

 

Relacione, as produções técnicas ou 

acadêmicas em ordem cronológica 

 

Tipo: 

Título: 

Ano de publicação: 

Editora: 

Autores: 

 

Tipo: 

Título: 

Ano de publicação: 

Editora: 

Autores: 
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Pontuação máxima: 10 pontos Pontuação declarada:(    ) pontos 

5. Domínio da língua brasileira de sinais Curso: 

Instituição: 

Ano de conclusão: 

 

Pontuação máxima: 5 pontos Pontuação declarada:(    ) pontos 

 

TOTAL DE PONTOS 

 

 

Pontuação máxima: 70 pontos 

 
Pontuação declarada: (   )pontos 

 

 

 


