PERFIL 1: Revisão, análise, monitoramento e aferição da execução do
Projeto de Cooperação Internacional 914BRZ4020
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL 02/2021. PROJETO 914BRZ4020: “Revisão, análise, monitoramento e aferição da execução
do Projeto de Cooperação Internacional 914BRZ4020”. 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.
INFORMAÇÕES PESSOAIS:
Nome completo:
E-mail:
Telefones:
Cidade:

UF:

Data de Nascimento:

QUALIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS (CRITÉRIO ELIMINATÓRIO)
1. Graduação completa em Ciências Sociais
Aplicadas?
( ) SIM ( ) NÃO
Caráter obrigatório – 5 pontos

Curso:___________________________

Pontuação máxima: 5 pontos
Pontuação declarada:( ) pontos
2. Experiência profissional de no mínimo, 03
( ) SIM ( ) NÃO
(três) anos na análise e acompanhamento de
documentos técnicos e gestão de projetos na
No período de __/___ até __/___
área governamental, preferencialmente em
Projeto:
projetos de cooperação técnica com
Empregador:
organismos internacionais?
Cargo:
Descrição das atividades desempenhadas:
 [100%] 10 pontos: 5 ou mais anos de
experiência




[85%] 8.5 pontos: 4 anos de experiência
[70%] 7 pontos: 3 anos de experiência

Pontuação máxima: 10 pontos
Pontuação declarada:( ) pontos
CRITÉRIOSPARA CLASSIFICAÇÃO
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E DE
QUALIFICAÇÃO
PONTUAÇÃO
1. Pós-graduação em Gestão e/ou em áreas
relacionadas preferencialmente a planejamento
governamental, políticas públicas, elaboração e
acompanhamento de projetos (Não cumulativos
– Maior pontuação será considerada)




Marque, abaixo, o nível de formação a ser
pontuado, informando a/s área/s de
conhecimento correspondente/s:
( ) Qualificação Educacional
Informe a/s área/s:

10 pontos para Doutorado
5 pontos para Mestrado
2,5 pontos para Especialização
Pontuação máxima: 10 pontos

Pontuação declarada:( ) pontos

2. Experiência profissional em Coordenação,
monitoramento e supervisão de projetos de
cooperação técnica internacional no campo das
políticas culturais.

Relacione,
de
forma
sucinta,
a/s
experiência/s
a
ser/em
pontuada/s,
informando mês e ano de início e conclusão
de cada uma.





[100%] 20 pontos: 4 anos ou mais de
experiência
[75%] 15 pontos: 2 a 3 anos de
experiência
[50%] 10 pontos: 1 ano de experiência

 No período de __/___ até __/___
Projeto:
Empregador:
Cargo:
Descrição das atividades desempenhadas:
 No período de __/___ até __/___
Projeto:
Empregador:
Cargo:
Descrição das atividades desempenhadas:
(...)

Pontuação máxima: 20 pontos

Pontuação declarada:( ) pontos

3. Experiência profissional com Coordenação,
monitoramento e supervisão de projetos
culturais e sociais.

Relacione,
de
forma
sucinta,
a/s
experiência/s
a
ser/em
pontuada/s,
informando mês e ano de início e conclusão
de cada uma.





[100%] 25 pontos: 5 anos ou mais de
experiência
 No período de __/___ até __/___
[75%] 18,75 pontos: 3 a 4 anos de Projeto:
Empregador:
experiência
[50%] 12,5 pontos: 1 a 2 anos de Cargo:
Descrição das atividades desempenhadas:
experiência


No período de __/___ até __/___

Projeto:
Empregador:
Cargo:
Descrição das atividades desempenhadas:
(...)
Pontuação máxima: 25 pontos

Pontuação declarada:( ) pontos

TOTAL DE PONTOS
Pontuação máxima: 70 pontos

Pontuação declarada: ( ) pontos

