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ATENÇÃO 

 

FAVOR ENCAMINHAR O CURRICULUM, COM BASE NO MODELO CONSTANTE DESTE EDITAL, PARA O 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  bra08023.editais@icmbio.gov.br, ATÉ O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017 

INDICANDO NO CAMPO ASSUNTO DO EMAIL O NÚMERO DO PROJETO, O NÚMERO DO EDITAL E DA 

VAGA PRETENDIDA. NÃO SERÃO ACEITOS CURRICULUNS ENVIADOS FORA DO PERÍODO INDICADO. 

 
OBS: APÓS A SELEÇÃO CURRICULAR DOS CANDIDATOS O ICMBIO ENTRARÁ EM CONTATO PARA MARCAR 
ENTREVISTA E SOLICITAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA AVALIAÇÃO. O NOME DO(A) CANDIDATO(A), 
SELECIONADO(A) SERÁ PUBLICADO NO SITE DO ICMBIO. 

 

PROJETO PNUD BRA/08/023 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO 

 

Somente serão considerados no processo seletivo, os currículos, cuja identificação do PROJETO, DO EDITAL 

E DO CÓDIGO DA VAGA desejada estejam descritos no Campo Assunto do E-mail. 

 

Ressalta-se que: Nos termos do Artigo 7º, do Decreto 5.151 de 22/07/04 “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 de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional”. 

 

 

 

ESTE EDITAL TEM VALIDADE DE UM ANO 

 

 

 

 

 

https://expresso.icmbio.gov.br/index.php


  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGA) – BRA/08/023 - Nº DA VAGA 122 

2. Setor Responsável:  CGUP            3. Diretoria:  DIMAN/ICMBio 

4. Função do Profissional a ser Contratado(a): Técnico Especializado 

5. Contexto: Os Parques Nacionais são áreas de domínio público, sob a responsabilidade do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

cientificas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico. A visitação às unidades de conservação é uma das principais 

estratégias de sensibilização da sociedade para a importância da conservação da natureza. Conhecer as 

belezas naturais protegidas nas unidades de conservação federais é mais um potencial aliado na proteção do 

patrimônio natural brasileiro. 

6. Justificativa: A delegação de uso privativo de bens públicos para realização de serviços e atividades de 

apoio à visitação em parques nacionais brasileiros tem por objetivo principal diversificar a oferta de 

possibilidades para os visitantes, qualificando sua experiência de visitação. Além disso, visa adequar os 

padrões de uso das UC à luz das regras e normas da administração federal, de forma a viabilizar o 

cumprimento da sua finalidade básica de preservação dos ecossistemas naturais, buscando, o 

aproveitamento do patrimônio natural e cultural do país, através de seu potencial para uso público. Ao mesmo 

tempo, reconhece as mudanças dos valores sociais relacionados ao meio ambiente nas últimas décadas, 

refletidas de modo marcante nas formas de recreação e viagens voltadas para atividades que têm a natureza 

como cenário e objetivo, provendo a renovação e a melhoria da infraestrutura de atendimento ao ecoturismo. 

No Parque Nacional Marinho dos Abrolhos há um tipo de delegação de serviços em andamento, que é a 

autorização refere-se ao serviço da visitação comercial ao Arquipélago dos Abrolhos, incluindo a observação 

das aves marinhas, baleias, trilha na ilha Siriba e o mergulho livre e autônomo. 

Outra delegação de serviço tem como objetos a bilheteria, lanchonete e loja de lembranças no Centro de 

Visitantes localizado no município de Caravelas/BA. 

Conforme exposto, o presente estudo visa a elaboração de uma proposta de delegação de serviços de apoio 

à visitação que englobem aqueles acima identificados, porém ainda não implementados e outros potenciais 

a serem identificados.   

Devem ser considerados pelo estudo as atividades que ocorrem no Centro de Visitantes e no interior do 

PARNAM Abrolhos, no Arquipélago dos Abrolhos à luz do previsto em seu Plano de Manejo e Plano de Uso 

Público. O resultado do presente estudo irá subsidiar a decisão da administração quanto a realização de 

licitações isoladamente ou em lotes, visando manter a viabilidade contratual e a manutenção de serviços de 

qualidade ao visitante.  

Neste sentido e visando realização de chamamentos públicos ou concorrências públicas, a consultoria deve 

apresentar o estudo de viabilidade econômico-financeira para a delegação de serviços de apoio à visitação 

como: cobrança de ingressos e recepção de visitantes, áreas da lanchonete e da loja de souvenires, 

estacionamento, entre outros viáveis e identificados.  

 

7. Caracterização da Área: 

 

O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é um ícone da conservação marinha no Brasil, sendo o primeiro 

parque nacional criado neste bioma. Criado em 1983, é composto por dois polígonos em áreas marinhas, 

sendo uma o Recife das Timbebas, localizada a cerca de 7 milhas náuticas da costa entre os municípios de 

Alcobaça e Prado, no extremo sul Da Bahia, e o polígono referente ao Arquipélago e Parcel dos Abrolhos, 

localizado a cerca de 32 milhas náuticas do ponto mais próximo do continente, o município de Caravelas/BA, 

onde concentra-se as atividades da visitação comercial e há maior esforço de implementação e 

desenvolvimento de atividades relacionados aos objetivos de criação da Unidade. 



  

A biodiversidade e a paisagem excepcional desta região do mar brasileiro em meio ao Banco dos Abrolhos, 

maior e mais diverso ecossistema recifal de todo o Atlântico sul, foram os principais motivos para sua criação. 

A área concentra ainda o principal berçário e área de acasalamento das baleias jubartes no Brasil. Abriga sítio 

reprodutivo de cinco espécies de aves marinhas, e é uma importante área de alimentação e reprodução de 

três espécies de tartarugas marinhas.   

Atualmente, em virtude das condições de navegação, as operações de visitação comercial ao Arquipélago dos 

Abrolhos partem do município de Caravelas, no extremo sul da Bahia, localizado a aproximadamente 900 km 

de Salvador/BA e a 400 km de Vitória/ES. O aeroporto comercial mais próximo situa-se em Teixeira de 

Freitas/BA, a 80 km do Centro de Visitantes. 

Funciona ainda junto ao Centro de Visitantes a sede administrativa do Parque Nacional e outros espaços 

utilizado pela equipe, voluntários e população local, como uma pequena biblioteca, uma sala de audio-visual 

para reuniões e encontros, e sala de recepção, cozinha/ lanchonete, contando com banheiros internos ativos 

e externos desativados. 

 

Dados do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos: 

Endereço da Sede 

Parque Nacional Marinho dos Abrolhos 

Rua Praia do Kitongo, S/N, Caravelas - BA 

CEP: 45900-000 

Telefone 

Fax 

E-mail 

Site 

(73) 3297-2258 

parnamabrolhos@icmbio.gov.br 

http://www.icmbio.gov.br/parnaabrolhos 

Área 87.341 hectares 

Municípios que 

abrange 
Prado, Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa 

Estado Bahia 

Acessos 

 A Sede Administrativa, Centro de Visitantes e o principal ponto de partida para toda 

a visitação ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos fica em Caravelas, Bahia. 

 O acesso rodoviário para Caravelas pode se dar em diferentes composições a partir 

da BR 101: 

 Pelo Sul (vindo de Vitória/ES, MG, etc): pela BR 101, na altura de Posto da Mata, dobrar 
a rotatória a direita e pegar a BR 418. Após 80km estará no trevo logo após o aeroporto 
de Caravelas. Permaneça a direita e após 10km estará em Caravelas. Outra opção de 
quem vem pelo Sul é seguir até a cidade de Teixeira de Freitas, no trevo seguir pela 
BA-290. Seguindo então as orientações rodoviárias até Alcobaça. No trevo siga a 
direita pela BA-001 até a cidade de Caravelas.  

 Pelo Norte (vindo de Salvador, Itabuna etc): pela BR-101 passará a cidade de 
Eunápolis, continuando na mesma BR até a cidade de Itamarajú, onde entrará a 
esquerda e seguirá as orientações rodoviárias até Prado. Continue pela BA-489 até 
Alcobaça. No trevo siga a direto pela BA-001 até a cidade de Caravelas. 
 Em todo o trajeto desde a BR 101 a sinalização indicando o Parque Nacional marinho 

dos Abrolhos, tendo como referência a cidade de Caravelas/BA. 

 Para acesso por via aérea, o aeroporto mais próximo situa-se em Teixeira de   

Freitas/BA, a 80 km da sede do Parque. As outras opções são: aeroporto de Porto 

Seguro/BA (268 km), e aeroporto de Vitória/ES (420 km) 

A Sede e Centro de Visitantes do PARNAM Abrolhos localiza-se na Praia do Kitongo, 

estrada Barra-Caravelas. No local há placas de sinalização rodoviária e placa de 

entrada indicando o Centro de Visitantes/ Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. 



  

Instrumento de 

gestão 

Plano de Manejo, Plano de Uso Público, Portaria ICMBio nº 138/2012 – regulamenta 

a prestação de serviços da visitação comercial. 

 

8. Objetivo da contratação: Elaboração de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira para a delegação de 

serviços de apoio à visitação no PARNAM Abrolhos, com apresentação de cenários possíveis e viáveis 

economicamente, que abranjam: bilheteria, lanchonete e loja de souvenirs entre outras a serem identificadas.  

9. Descrição das atividades:  

A consultoria deverá elaborar Plano de Trabalho, no máximo em até 10 dias úteis após a assinatura do 

Contrato, contendo as atividades, cronograma e proposta de metodologia a serem adotados considerando os 

produtos previstos neste TDR. Apesar de constituir atividade obrigatória, o plano de trabalho não será passível 

de pagamento. Este plano de trabalho deve ser discutido e aprovado em reunião com a equipe do 

ICMBio/Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. 

 

9.1 Detalhamento: 

 
Atividade 1- Inventário de informações: 
O responsável técnico pelos estudos deverá consultar os instrumentos de gestão da UC para verificação dos 
serviços de apoio à visitação prevista para delegação a operadores privados, bem como dos atrativos abertos 
ao público e regulamentação da visitação comercial vigente na unidade.  
 
Após a leitura, a consultoria deverá solicitar à equipe do PARNAM Abrolhos os dados adicionais necessários 
para a execução do trabalho, no qual deverão ser considerados os atrativos e atividades com previsão de 
implementação e investimentos e propor datas para a realização de uma reunião na sede do PARNAM 
Abrolhos antes do levantamento de campo e repasse de documentos pela UC e acertos finais acerca do estudo 
de viabilidade.  
 
O responsável técnico deverá realizar uma análise dos serviços executados e entrevista com a equipe da UC 
visando agregar propostas de melhorias. 
 

Atividade 2- Análise preliminar:  

Após o conhecimento dos documentos existentes e da identificação das necessidades complementares de 

informações pertinentes ao trabalho proposto pela consultoria, deverão ser realizadas visitas técnicas de 

inspeção do Parque. Essas visitas servirão para avaliação das edificações, da infraestrutura e demais 

equipamentos existentes nas áreas e atividades de uso público que serão objeto da análise econômica como: 

áreas/ condições disponíveis para cobrança de ingressos e recepção de visitantes, áreas de lanchonetes e de 

lojas de souvenires, áreas a construir, reformar e possibilidade de delegação dos serviços de estacionamento 

entre outros viáveis e exequíveis.  

A partir da análise documental, deverão ser realizadas reuniões com a equipe do Parque para 

complementação de informações.  

Todos os dados e informações utilizados deverão ser disponibilizados como anexo parte integrante dos 

relatórios parciais e finais do estudo. Deverá ser feita análise sobre o melhor arranjo a ser executado inclusive 

com a possibilidade de inclusão no contrato de concessão vigente. 

 

Produto Esperado das atividades 1 e 2: Relatório do inventário de informações, do levantamento de campo, 

elaborado e aprovado. 

 

 

  



  

Atividade 3 - Análise de viabilidade econômico-financeira:  

Concluídas as fases de diagnósticos e levantamento de informações; e compreendida a situação atual e as 

possibilidades de implementação dos serviços propostos para o PARNAM Abrolhos, deve-se, então, realizar 

análises de cenários futuros, conjugando as potencialidades, investimentos, e viabilidade das atividades e 

serviços em questão. Como complemento dessa análise, o estudo deverá identificar eventuais adequações 

necessárias no Plano de Manejo e Plano de Uso Público da UC, para viabilizar as delegações propostas.  

A partir dos serviços identificados nas fases de inventário de informações e levantamento de campo, a 

consultoria deverá elaborar arranjos de delegação desses serviços em cenários distintos com possibilidades 

de implementação em lotes agregados ou não, visando a subsidiar a tomada de decisão institucional quanto 

ao melhor modelo a ser adotado. O estudo deverá identificar alternativas de investimentos sob a ótica 

econômica, que permitam a exploração, identificando a remuneração dos capitais investidos sob diferentes 

cenários, que será definida conforme a complexidade de operação, montante de investimentos necessários e 

tempo de retorno do investimento realizado. É de fundamental importância, nesta fase dos estudos, a 

caracterização do cenário potencial de usuários, ou seja, além da projeção do número de usuários futuros, 

decorrente do crescimento normal, há de se avaliar o crescimento induzido e desviado, correspondentes ao 

volume de visitantes que serão atraídos em função dos novos empreendimentos que serão implantados. 

 

Produto esperado da atividade 3: Versão preliminar da Análise de Viabilidade Econômico-Financeira dos 

serviços no PNMA, elaborado e aprovado. 

 

 

Atividade 4- Modelagem de Negócio: 

O trabalho deverá utilizar metodologias de análise consideradas pelas ciências econômicas como 

instrumentos adequados para determinação da viabilidade econômica dos empreendimentos em questão. 

Além destes instrumentos, o estudo deverá apresentar a projeção de receitas, despesas e investimentos 

complementarmente os índices anuais previstos de lucratividade do empreendimento, como Taxa Interna de 

Retorno (TIR), Taxa Mínima de Atratividade (TMA), Valor Presente Liquido (VPL). Outras informações que 

deverão constar das análises são: tempo de retomo do capital (payback time) e análise de custo-benefício 

dos empreendimentos. Deverá apresentar 03 (três) cenários futuros com base em estimativas de visitação 

ao longo do período definido para a exploração dos serviços que serão objeto de concessão.  

A consultoria deverá participar de, pelo menos, três reuniões para discussão de resultados: a primeira, para 

apresentação de versão preliminar do estudo de viabilidade para avaliação prévia do produto e a segunda e 

terceira, anteriores à entrega do produto final, todas no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos.  O 

documento preliminar para discussão nas reuniões deverá ser encaminhado com uma semana de 

antecedência das reuniões previstas, contendo todos os dados e informações utilizados. Todos os dados e 

informações utilizados deverão ser disponibilizados como anexos parte integrante dos relatórios parciais e 

finais do estudo. 

 

Produto esperado da atividade 4: Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do PNMA, elaborado e 

aprovado. 

 

9.2 Forma de apresentação:  

1. Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem compatível com a sua destinação. 
2. A forma de apresentação dos relatórios deverá seguir os padrões estabelecidos pela ABNT. 
3. Todos os produtos deverão ser entregues de forma preliminar para análise e aceite da equipe técnica do 

ICMBio (PNMA e CGEUP). O consultor deverá adequar ou corrigir os produtos conforme apontamentos da 
equipe do ICMBio e entregar a versão final para o pagamento ser autorizado. 

4. Os produtos finais deverão ser elaborados em documento formato doc e .xls compatível com Microsoft 
Word ou Excel, a ser entregue em vias digitais.  



  

9.3 Direitos autorais e de propriedade intelectual: 

• A titularidade dos direitos materiais e imateriais, de propriedade industrial, de software, de direitos 

autorais, inclusive patrimoniais e conexos, e quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre os 

materiais e produtos produzidos no âmbito de contrato a ser firmado serão do CONTRATANTE. O 

CONTRATADO se obriga a firmar documento, contrato ou declaração adicional ou praticar qualquer outro 

ato para assegurar que os direitos mencionados sejam reconhecidos e livremente gozados pelo 

CONTRATANTE. 

 Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, trabalhos acadêmicos, para 
congressos e eventos científicos, entre outros, produzidos a partir de informações objeto da contratação da 
consultoria, deverá ser solicitada previamente autorização do ICMBio. 

 Fotografias e filmagens devem respeitar as normas referentes ao uso de imagem de unidades de 
conservação. 

 

9.4. Cronograma e produtos: A entrega dos produtos da consultoria técnica contratada deverá ocorrer 

conforme prazos estipulados abaixo, sendo que o último produto será entregue no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. Portanto, o responsável técnico deverá organizar suas estratégias de trabalho, de forma a 

garantir que os serviços sejam executados e todos os produtos finais sejam entregues, conforme cronograma 

e itens a seguir. 

Todos os produtos entregues deverão ser formalmente aprovados pelo contratante para o pagamento e 

continuidade na execução da consultoria. 

PRODUTO VALOR DATA PREVISTA 

Produto 1. Relatório do inventário de informações, do 

levantamento de campo elaborado e aprovado. 
20% 

30 dias após aprovação 

do plano de trabalho. 

Produto 2. Versão preliminar da Análise de Viabilidade 

Econômico-Financeira dos serviços no PNMA elaborado e 

aprovado. 

30% 
30 dias após a aprovação 

do Produto 1. 

Produto 3. Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do PNMA 

elaborado e aprovado.  
50% 

30 dias após a aprovação 

do Produto 2. 

OBS: Os custos ocorrerão por conta do contratado bem como a remuneração de todos os serviços prestados 

serão responsabilidade de sua consultoria, incluindo todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal 

e trabalhista. 

Os prazos para pagamento e aprovação dos produtos não incluem o prazo de análise da equipe técnica do 

Parque/ICMBio. 

 

PERFIL DO PROFISSIONAL 

10. Modalidade a ser Contratado: ( X ) Produto 

11. Período da Contratação (03 meses - 90 dias)  

OBS: O período do contrato foi composto pelos períodos de análise e aprovação dos produtos por parte da 

equipe técnica do Parque/ICMBIO e entrega dos produtos pela contratada.  

De acordo com a Portaria № 162 de 12/05/11-MMA, os custos com hospedagem, alimentação e passagem 

são por conta do(a) consultor(a) para a realização das atividades nas cidades estipuladas por este Termo de 

Referência, além da todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista. 

 

12. Valor do Contrato: De acordo com a portaria nº 162 de 12/05/2011-MMA, os 

custos com hospedagem, alimentação e passagem são por conta do consultor.  

Total do Contrato: R$  

13. Nº de Vaga(s): 01 

14. Nível de Escolaridade Desejado: ( X ) Nível Superior  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 



  

15. Formação(ões) Acadêmica(s): O profissional deve ter formação em economia, administração, 

contabilidade, engenharia ou áreas correlatas.  

16. Especializações/Cursos: Administração, Análise e Planejamento Financeiro, análise e estudos de 

viabilidade econômica, modelagem financeira. 

17. Experiência Profissional: Experiência profissional desejada em elaboração de estudos de viabilidade 

econômica, preferencialmente em empreendimentos turísticos.  

18. Tempo de Experiência Profissional: Experiência comprovada de, no mínimo, 03 anos. 

19. Localidade de Realização do Trabalho: Parque Nacional Marinho dos Abrolhos/BA 

20. Disponibilidade para Viagens: (X) Sim (   )  Não 

21. Conhecimentos em Informática: (X) Sim (   )  Não 

22. Conhecimento da legislação ambiental pertinente: (X) Sim (   )  Não 

23. Conhecimento em língua inglesa: (X) Sim (   )  Não 

24. Capacidade de redação clara e concisa em português. (X) Sim (   )  Não 

25. Insumos Previstos: Apoio logístico para as atividades de campo no interior do PNMA e documentos e 

dados solicitados sobre a Unidade. 

26. Observações:  



  

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL 

 

- MODALIDADE PRODUTO – 

a) FORMAÇÃO ACADÊMICA  
Pontuação máxima 10 pontos 

CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO 

Formação acadêmica não atende ao perfil profissional solicitado no Edital. Eliminado 

Formação acadêmica atende ao perfil profissional solicitado no Edital. 4 

Formação acadêmica atende ao perfil profissional solicitado no Edital e possui 

especialização e/ou mestrado na área de conhecimento do produto. 
6 

 

b) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
Pontuação máxima 15 pontos 

CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Atividades desenvolvidas em áreas correlatas ao objeto de 

contratação, conforme o Termo de Referência. 

1 ponto por 

atividade 
5 

Atividades específicas ao objeto de contratação, conforme o Termo de 

Referência. 

2 ponto por 

atividade 
10 

 

c) ENTREVISTA 
Pontuação máxima 30 pontos 

CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO 

Avaliação dos conhecimentos sobre metodologias para elaboração de 

estudos de viabilidade econômico-financeira. 
20 

Avaliação da experiência e capacidade de articulação com diferentes 

atores envolvidos no processo.  
10 

Quantas consultorias o candidato está realizando? 

 

OBS: Será eliminado o candidato que possuir contrato vigente no 

âmbito do Programa das Nações Unidas. 

A partir de 02 consultorias 

simultâneas o candidato 

perderá 5 pontos por 

consultoria; com 03 ou mais 

consultorias será eliminado 

 

 



  

 
MODELO DE CURRICULO 

 

Nº DA VAGA PRETENDIDA: 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome completo: 

E-mail: 

Nº do RG:   

Órgão Expedidor:  

Data de Expedição: 

Data de nascimento: (dd/mm/aaaa) 

Local de nascimento: 

Sexo: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Estado civil:  

Língua Pátria: 

Nacionalidade de origem:   

Nacionalidade atual: 

HISTÓRICO PESSOAL 

Você é ou já foi Funcionário Público Permanente a serviço do Governo? 

Cite publicações significativas que você tenha escrito (não anexar): 

ENDEREÇOS 

Tipo Endereço Endereço Cidade Estado País CEP 

Comercial      

Residencial      

 TELEFONES 

Tipo DDI DDD Telefone Ramal 

     

     

     

     

ESCOLARIDADE 



  

Escola; Cidade; País Curso Início Término Certificado Nível 

      

      

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO (40 A 359 HORAS),  

INCLUINDO CURSOS DE IDIOMAS 359 HORAS 

Nome do Curso Local do Curso Carga Horária 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

A partir da data: Até (data): Tempo de Experiência: 

Cargo: Empregador:  

Supervisor: 

Cidade/Estado: 

Atividades: 

Número e tipo de empregados supervisionados: 

Para cada experiência profissional em ordem cronológica, acrescentar um quadro acima. 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Língua Leitura 

(Com facilidade ou 

com dificuldade) 

Escrita 

(Com facilidade ou 

com dificuldade) 

Conversação 

(Com facilidade ou 

com dificuldade) 

Compreensão 

(Com facilidade ou com 

dificuldade) 

     

ESPECIALIDADES 

No quadro abaixo você deverá listar um máximo de duas especialidades, de preferência as que 

estejam diretamente relacionadas com o objeto de contratação do seu código. 

ESPECIALIDADE TEMPO DE EXPERIÊNCIA (ANOS) 

  

FAMILIARES EM ORG. INTERNACIONAIS 

Nome Org. Internacional Parentesco 

   

RESUMO DO CURRÍCULO: (De acordo com o perfil descrito no código a que está concorrendo, fazer um 

resumo da experiência profissional e respectivo período): 

 

 

DATA _____/_______/__________  ASSINATURA 


