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TERMO DE REFERÊNCIA 

 1. CONSULTOR TÉCNICO (01 VAGA) – BRA/08/023 - Nº DA VAGA 144 - REPUBLICAÇÃO 

 2. Setor Responsável: CGEUP       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 do Iguaçu existem em operação cinco contratos de concessão, a saber: 

• Contrato 01/1998 – Concessão da prestação de serviços de gestão do Centro de 

Visitantes, cobrança de ingressos, estacionamento e transporte horizontal no Parque 

Nacional do Iguaçu 

• Contrato 02/1998 – Concessão de exploração econômica de espaços para a 

alimentação (Restaurante Porto Canoas), comercialização e serviços, conservação de 

edifícios ambientais, mirantes elevados, elevador panorâmico e trilha suspensa no 

interior da unidade de conservação. 

• Contrato 20/2002 - Concessão de uso de área destinada à realização de caminhadas 

e passeios por meio de navegação fluvial no rio Iguaçu, denominado circuito M´Boi 

• Contrato 01/2010 – Prestação de serviços de apoio ao uso público na área do Parque 

Nacional do Iguaçu, compondo-se de operação fluvial, até o limite de navegabilidade 

próximo às Cataratas do Iguaçu, com a possibilidade ainda de caminhada em trilhas, 

rafting, cachoeirismo na cachoeira do Macuco, transporte terrestre de passageiros no 

trecho entre a BR 469, km 25 (recepção do Macuco) e o porto do Macuco, sob a 

condição de operação, administração, manutenção, conservação, vigilância, 

modernização e desenvolvimento ecoturístico dos serviços exploráveis concedidos, 

com todos os encargos decorrentes. 



  

• Contrato 22/2015 - Outorga de serviço de vôos panorâmicos sobre as cataratas do 

Iguaçu no Parque Nacional do Iguaçu, com decolagens e pouso em heliporto privado, 

localizado em área externa ao Parque Nacional do Iguaçu 

 

O contrato 20/2002 tinha como vigência inicial prevista até 26 de dezembro de 2017, tendo 

sido prorrogado até 26 de outubro de 2018 com o intuito de, com base nas diretrizes gerais 

emanadas pela revisão do plano de manejo (realizada durante 2017 e janeiro de 2018) e pelo 

plano de uso público decorrente, propor novo modelo de atividades para a área abrangida 

pelo citado contrato. 

Nesse sentido, o presente edital visa avaliar a viabilidade econômica desse novo modelo 

proposto, com a finalidade de embasar os procedimentos subsequentes para a delegação de 

serviços de apoio à visitação relacionados às atividades já em operação, bem como de 

atividades inéditas no PNI. 

O resultado do presente estudo irá subsidiar a decisão da administração quanto à realização 

da delegação de serviço, visando manter a viabilidade contratual e a manutenção de serviços 

de qualidade ao visitante. 

Nesse sentido e visando à 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, com a projeção de possíveis cenários viáveis 

economicamente que abranjam, conforme modelo proposto pelo PNI: a operação das trilhas 

do Poço Preto, das Bananeiras e de nova trilha a ser implantada; de passeios fluviais em 

trecho do rio Iguaçu localizado entre o Porto Poço Preto ao Porto Canoas; a exploração de 

espaços de apoio ao visitante, de espaços de apoio ao visitante com aluguel de bicicletas e 

de bicicletários automatizados. 

7. Caracterização da Área: 

FICHA TÉCNICA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PNI 
 

Nome da Unidade de Conservação (UC): Parque Nacional do Iguaçu - PNI  

Categoria e Grupo: Parque Nacional – Proteção Integral  

Endereço da Sede do PNI: Rodovia BR 469, km 22 – Bairro Parque Nacional  

CEP 85855-750 – Foz do Iguaçu/Paraná (PR)  

Fone/Fax: 55 (45) 3521 8383  

E-mail: parnaiguacu@icmbio.gov.br  

Home page: www.icmbio.gov.br/parnaiguacu  

Superfície: 185.262,5ha  



  

Perímetro: 420 km  

Municípios com área dentro do PNI:  

Foz do Iguaçu: 20,56% da área do município estão no PNI, equivalendo a 6,86% do Parque.  

São Miguel do Iguaçu: 12,31% da área do município estão no PNI, equivalendo a 5,66% do 

Parque.  

Serranópolis do Iguaçu: 59,62% da área do município estão no PNI, equivalendo a 15,53% 

do Parque.  

Matelândia: 52,85% da área do município estão no PNI, equivalendo a 18,25% do Parque.  

Céu Azul: 71,48% da área do município estão no PNI, equivalendo a 45,51% do Parque.  

Capanema: 0,99% da área do município estão no PNI, equivalendo a 0,22% do Parque.  

Municípios do entorno do PNI: Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira, Ramilândia, Santa 

Tereza do Oeste, Vera Cruz do Oeste, Lindoeste, Santa Lúcia,Capitão Leônidas Marques.  

Estado Abrangido pelo PNI: Paraná  

Coordenadas Geográficas: lat. S. 25⁰04’ a 25⁰41’ e long. W. 53⁰58’ a 25⁰04’  

Data de Criação e Números dos Decretos: criado pelo Decreto Federal № 1035, de 10 

de janeiro de 1939, e teve seus limites alterados pelo Decreto nº 86.676 de 01 de 

dezembro de 1981.  

Bioma: Mata Atlântica  

Breve descrição do PNI: 

O Parque nacional do Iguaçu em seu histórico conta com a passagem do engenheiro 

abolicionista André Rebouças, que no século XIX, encantado com a criação da primeira 

área federal protegida do mundo (o Parque Nacional Yellowstone em 1872, nos Estados 

Unidos), idealizou o Parque Nacional do Iguaçu. Também, o pai da aviação, Alberto Santos 

Dumont, visitando a região em 1916, ficou surpreso pela área onde situam as Cataratas do 

Iguaçu pertencer a um particular e prometeu em sua partida aos moradores, uma conversa 

com o “Presidente” do Paraná, para que o local tornasse público e protegido. Três meses 

depois, através do Decreto Nº. 653, de 28 de julho de 1916, o Estado do Paraná, declarava 

de utilidade pública aquela área para “nela se estabelecerem uma povoação e um Parque“, 

mas somente em 1939 o Governo Federal cria o Parque Nacional do Iguaçu, através do 

Decreto Nº. 1.035, de 10 de janeiro de 1939, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. 

No PNI, as interações entre processos hidrológicos e biológicos se dão pela geologia 

específica, representada por importante fenômeno paisagístico, o canyon das Cataratas. 

Formado sobre rochas ígneas resultantes de derramamento de lavas vulcânicas do 

Cretáceo, que deram origem a cerca de 200 saltos de água, sendo o mais representativo o 



  

da Garganta do Diabo. A UC também é parte integrante de uma das maiores reservas 

mundiais de água subterrânea: a formação Serra Geral. A área do parque está concentrada 

na Bacia do Rio Iguaçu, mais precisamente na Bacia Baixo Iguaçu (SEMA, 2013). A extensa 

rede de drenagem do Parque é constituída por afluentes da margem direita do rio Iguaçu, 

cuja bacia representa o maior complexo hídrico do Estado do Paraná (SUDERHSA, 1997). 

Como singularidade, destaca-se o rio Floriano, cuja bacia hidrográfica de 713 km² está 

quase totalmente contida dentro dos limites da UC. Além do rio Floriano, destacam-se os 

rios que drenam grandes áreas agrícolas antes de entrar no Parque (rios São João, do 

Índio, Represa Grande, Silva Jardim, Benjamim Constant e Gonçalves Dias). 

Quanto à flora, o PNI é composto essencialmente pela fisionomia do tipo Floresta Estacional 

Semidecidual (FES), do tipo Submontana na região Central e Sul, e Montana mais ao Norte. 

Em respostas aos fatores climáticos, a vegetação deste tipo de fisionomia apresenta 

árvores que perdem suas folhas em 20% a 50% ao longo do ano (Veloso, 1991; IBGE, 

1992). Apresentam elevada importância na floresta, as espécies Aspidosperma polyneuron 

(peroba-rosa) e Euterpe edulis (palmito juçara). Espécies características da Floresta 

Ombrófila Mista predominam em altitudes acima de 700 m, sendo Ilex paraguariensis (erva-

mate) e Araucaria angustifólia (araucária), espécies que estão entre as mais importantes. 

Ziller (1998) também descreveu as Formações Pioneiras de Influência Fluvial em áreas 

ocasionais e de pequena extensão, como meandros abandonados de rios e áreas de 

nascentes que formam lagoas. No que se refere à diversidade da flora, foram identificados 

761 angiospermas, 16 pteridófitas e 464 espécies de fitoplâncton. 

Quanto à fauna, são elencadas aproximadamente 158 espécies de mamíferos, 390 de aves, 

48 de répteis, 12 de anfíbios, 175 de peixes, 808 de invertebrados. Até o momento, de 

acordo com a Lista Vermelha da IUCN, foram verificadas 10 espécies da fauna com status 

de conservação “Em perigo” como Speothos venaticus (cachorro vinagre), Puma concolor 

(onça parda), Panthera onca (onça pintada), e 13 “Vulneráveis” como Alouatta guariba 

(guariba), Mazama nana (veado bororo), Tapirus terrestres (anta), entre outras. Em relação 

à flora, 16 espécies possuem o status “Em perigo” como, Aspidosperma polyneuron (peroba 

rosa) e Araucaria angustifolia (araucária) e sete “Vulneráveis” como Euterpe edulis (palmito 

Jussara) e Apuleia leiocarpa (garapa).    

No contexto socioeconômico, a microrregião geográfica do Parque Nacional do Iguaçu 

(MRGPNI) envolve quatorze municípios do Paraná, definidos pelo recorte geográfico, por 

estarem situados num raio de 10 km do parque, delimitação feita pelo Plano de Manejo de 

2002. A dinâmica territorial de ocupação da MRGPNI é recente e remete ao início do século 

XXI. O desmembramento de Foz do Iguaçu do município de Guarapuava originou muitas 

localidades na região, o que explica em parte o papel polarizador de Foz do Iguaçu, como 

também evidencia uma forte influência de Cascavel e Toledo, sobretudo em Capitão 

Leônidas Marques, Lindoeste, Santa Lúcia e Santa Tereza do Oeste. Existe uma maior 

inter-relação entre o PNI e cinco dessas localidades, em função das grandes superfícies 

territoriais comuns, o que resulta em maiores contribuições do ICMS Ecológico oriundos do 

Parque. A participação do ICMS-E na composição do ICMS municipal é bastante 

significativa nos municípios de Serranópolis do Iguaçu (43,30%); Santa Terezinha de Itaipu 

(41,65%); Céu Azul (34,77%); Ramilândia (24,73%); Matelândia (23,43%); Santa Lúcia 

(16,97%); nas demais localidades os valores são inferiores a 10%. 



  

A dinâmica socioeconômica da MRGPNI pode ser dividida em três grandes eixos: 

agroindústria alimentícia; agroindústria de madeira e o turismo. Também existem 

comunidades tradicionais ou originárias próximas ao parque como a Reserva Indígena Avá-

Guaraní do Ocoí da tribo Guarani Kaiowá, situada na Bacia do Paraná 3, distante do PNI e; 

a comunidade remanescente Quilombola Apepú, localizada no município de Santa 

Terezinha de Itaipu. 

Instrumento de gestão:  

Plano de Manejo 
 

8. Objetivo da contratação 

Elaboração de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira para a delegação de serviços de 

apoio à visitação no Parque Nacional do Iguaçu, com apresentação de cenários possíveis e 

viáveis economicamente, que abranjam, conforme modelo proposto pelo PNI:  

• Operação das trilhas do Poço Preto, das Bananeiras e nova trilha a ser implantada; 

• Operação de passeio fluvial em trecho do rio Iguaçu localizado entre o porto Poço 
Preto ao porto Canoas;  

• Exploração de espaços de apoio ao visitante; 

• Exploração de espaços de apoio ao visitante com aluguel de bicicletas; 

• Exploração de bicicletários automatizados. 
 

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 

do Iguaçu. 

 

9.1 Detalhamento: 

Atividade 1- Inventário de informações: 
 

O responsável técnico pelos estudos deverá consultar o Plano de Manejo e 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 PNI 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 PNI 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 e condições disponíveis 

para o desenvolvimento das atividades que compõem o escopo da proposta de delegação.  

A partir dessa análise in loco, deverão ser realizadas novamente 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.  

Produto Esperado das atividades 1 e 2:  

Produto 1: 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 PARNA 

do Iguaçu, deve-se, então, realizar análises de cada atrativo que será delegado, conjugando 

as potencialidades, investimentos, e viabilidade das atividades e serviços em questão.  

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

campo, a consultoria deverá elaborar cenários distintos por atrativo 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, modelos e atividades que serão 

implantados. 

Produto esperado da atividade 3:  

Produto 2: Versão preliminar da Análise de Viabilidade Econômico-Financeira por serviços 

no PNI, elaborada e aprovada. 

 

 



  

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 minimamente 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 levantamento de informações e visita de campo que definirá o escopo do 

Produto 1, a segunda e terceira, anteriores à entrega dos Produtos 2 e 3, respectivamente, 

todas no Parque Nacional do Iguaçu.  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 anexo, parte integrante dos relatórios parciais e finais do 

estudo. 

Produto esperado da atividade 4:  

 

Produto 3: Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do PNI, elaborado e aprovado. 

 

 

9.2 Forma de apresentação:  

• Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem compatível com a sua 
destinação. 

• A forma de apresentação dos relatórios deverá seguir os padrões estabelecidos pela 
ABNT. 

• Todos os produtos deverão ser entregues de forma preliminar para análise e aceite da 
equipe técnica do ICMBio (PNI 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. 

• Os produtos finais deverão ser elaborados em documento formato *.doc e *.xls, 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, após a aprovação do Plano de Trabalho. 

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 por serviço no PNI elaborada e 

aprovada. 

30% 
30 dias após a aprovação 

do Produto 1. 

Produto 3. Estudo de Viabilidade Econômico-

Financeira do PNI 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 (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 consultoria 

contratada. 

 

 



  

12. Valor do Contrato: De acordo com a Portaria № 162 de 

12/05/11-MMA, os custos com hospedagem, alimentação e 

passagem são obrigações 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. 

Total do Contrato:  

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 do Iguaçu/PR 

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 PNI e 

documentos e dados solicitados sobre a Unidade. 

 



  

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL – VAGA 144 

 

- MODALIDADE PRODUTO – 

 

a) FORMAÇÃO ACADÊMICA  
Pontuação máxima 10 pontos 

 

CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃ

O 

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 PONTUAÇ

ÃO 

PONTUAÇÃ

O 

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 pontos 

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 

 

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 



  

Anexo: Modelo de Currículo 

NÚMERO DA VAGA PRETENDIDA: Projeto PNUD BRA/08/023 – VAGA Nº 144 - REPUBLICADA 

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 Cidade Estado País CEP 

Comercial      

Residencial      

TELEFONES 



  

Tipo DDI DDD Telefone Ramal 

Comercial     

Residencial     

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 
Descreva correlação com o tema 

deste edital 

  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

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

Cargo: Empregador: 

Supervisor 

Cidade/Estado: 

Atividades: 

Descrever e correlacionar com o item 19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO deste edital  

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

 


