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Portaria sobre os manuais
A portaria nº 135 de 17 de abril de 2014, publicada em 25/04/2014 no Boletim de Pessoal e
Serviços nº 15/2014, divulgou e tornou obrigatória a utilização dos manuais de contratações e de
passagens e diárias.
PORTARIA Nº 135, DE 17 DE ABRIL DE 2014
Divulga os manuais de procedimentos relat ivos a contratações e à emissão de diárias e passagens , no âmb ito de pro jetos de
cooperação internacional.
O SECRETÁ RIOEXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM ENTO SOCIAL E COM BATE À FOM E, no
uso das atribuições que lhe confere o Art.. 4º do Anexo I ao Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, e tendo em vista o
disposto no art. 6º do Decreto nº 5.151, de 22 de julho e 2004, RESOLVE:
Art. 1º- Divulgar os manuais de procedimentos destinados à contratação de consultores, pessoas física e juríd ica, e à
solicitação de passagens e diárias, no âmbito de projetos de cooperação técnica internacional e de projetos financiados
com recursos de acordos de empréstimo.
Parágrafo único. Para rea lizar as contratações e para solicitar passagens e diárias, as unidades deste Ministério devem
seguir as orientações dos manuais de que trata esta Portaria, os quais estarão disponíveis na intranet e deverão ser
atualizados pela Diretoria de Cooperação Técnica, sempre que for necessário.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sistema Eletrônico de Informações
A Portaria nº 390, de 30 de setembro de 2015, o processo administrativo eletrônico ou digital no Ministério com a
utilização do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. O projeto-piloto foi implementado, em 28/10/2015, na Diretoria
de Cooperação Técnica – DCT, por isso todos os processos relacionados às atividades dos projetos internacionais devem
ser tramitados exclusivamente pelo referido sistema.
PORTARIA Nº 390, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a imp lantação e o funcionamento do processo administrativo elet rônico ou digital no âmb ito do Min istério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
O SECRETÁ RIOEXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM ENTO SOCIA L E COM BATE À FOM E,
considerando o que dispõe o Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, alterado pelo Decreto nº 8.218, de 28 de março de
2014, e no uso das atribuições que lhe fo ram conferidas pela Portaria n.º 120, de 12 de junho de 2012, tendo em vista o
disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Medida Provisória nº 2.2002, de 24 de agosto de 2001 , e na Lei nº
12.682, de 9 de julho de 2012, e;
considerando o impacto da melhoria dos processos de gestão da informação e da documentação no desempenho da
Administração Pública;
Considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de
maio de 2012, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37
e no § 2º do art. 216 da Cons tituição Federal;
Considerando que os processos administrativos devem adotar formas simp les e que as relações que envolvem a
Admin istração Pública devem eliminar as formalidades e as exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao
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risco envolvido, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e do inciso V do art. 1º do
Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009;
Considerando o Acordo de Cooperação Técnica nº 24/TRF4, assinado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região; e
Considerando a diretriz de ampliar a sustentabilidade ambiental co m o uso das tecnologias da informação e co municação.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a implantação e o funcionamento do processo administrativo eletrônico ou digital no
âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome MDS.
Art. 2º Para o atendimento ao disposto nesta Portaria, fica instituído o Sistema Eletrônico d e Info rmações SEI no âmbito
do MDS SEIMDS.
Art. 3º São objetivos do SEIMDS:
I aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação dos processos;
II aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações;
II criar condições mais adequadas para a produção e a utilização de informações;
IV facilitar o acesso às informações e às instâncias administrativas; e
V reduzir o uso de papel e os custos operacionais e de armazenamento da documentação.
Art. 4º Para fins desta Portaria, entende-se por:
I documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o seu formato, suporte ou natureza;
II documento eletrônico ou digital: documento armazenado sob a forma eletrônica, podendo ser:
a) documento nato digital: documento criado originalmente em meio eletrônico; e
b) documento digitalizado: documento obtido a partir da conversão de um documento base não digital, gerando uma fiel
representação em código digital;
III processo administrativo eletrônico ou digital: aquele em que os atos processuais são registrados e disponibilizados por
meio eletrônico;
IV assinatura eletrônica: registro realizado eletronicamente por usuário identificado de modo inequívoco, de uso pessoal e
intransferível, para firmar documento eletrônico ou digital;
V cópia autenticada admin istrativamente: documento dig italizado ou convertido, que deve ser assinado por usuário
interno;
VI unidade ad min istrativa: designação genérica que corresponde a cada u ma das divisões ou subdivisões da estrutura
organizacional ou unidades necessárias ao funcionamento do fluxo processual no âmbito do MDS; e
VII processo de negócio: é u m conjunto de ativ idades ou tarefas estruturadas relacionadas que produzem u m serviço ou
produto específico.
CAPÍTULO II
DA IMPLANTAÇÃO
Art. 5º A implantação do SEIMDS será gradativa e escalonada, conforme estabelecido pela Unidade Gestora do SEI.
§ 1º A imp lantação conterá u ma fase preliminar e co mpreenderá processos de negócio do MDS que serão realizad os
exclusivamente por meio do SEIMDS.
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§ 2º O Projeto-Piloto será imp lementado nos processos de negócio da Diretoria de Cooperação Técnica – DCT da
Secretaria Executiva do MDS.
§ 3º A Un idade Gestora do SEI divulgará, em Bolet im de Serviço, a data a partir da qual os processos de negócios ou
unidades administrativas passarão a utilizar exclusivamente o SEIMDS.
Art. 6º Após a implantação de cada processo de negócio no SEIM DS, todos os atos relativos a esses processos deverão ser
realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que isso for inviável ou nos casos em que o prolongamento da
eventual indisponibilidade do SEIMDS cause dano relevante à celeridade do processo.
§ 1º No caso das exceções previstas no caput, os atos processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos
processos administrativos em meio físico, digitalizando-se, posteriormente, o documento-base e incluindo-o no processo
administrativo eletrônico ou digital correspondente, conforme procedimento previsto no art. 15.
§ 2º Após a imp lantação a que se refere o caput, o Sistema de Protocolo (SISPRO) permanecerá disponível para consulta,
sendo vedado o seu uso para registro de novos documentos.
CAPÍTULO III
DO ACESSO
Art. 7º O cadastro dos usuários no âmbito do SEIMDS será feito pela Un idade Gestora do SEI, co m base em solicitação,
que deverá informar o tipo a ser-lhe atribuído.
§ 1º Os tipos de usuários no âmbito do SEIMDS são:
I usuário interno: todo servidor ativo do MDS com cadastro na rede;
II usuário colaborador: estagiário ou prestador de serviços ativo do MDS com cadastro na rede, cujo cadastramento no
SEIMDS deve ser solicitado pelo Chefe da Unidade em que preste serviços; e
III usuário externo: todo interessado no processo que não for servidor, estagiário ou prestador de serviços ativo do MDS.
§ 2º A solicitação de cadastro do usuário será realizada em formu lário próprio, pelo responsável da unidade ad min istrativa,
que também poderá solicitar a revogação do acesso, alteração de perfil ou informar a sua mudança de unidade.
§ 3º A Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/SAA/SE, no âmb ito de sua competência, ficará responsável
por informar à Unidade Gestora do SEI a relação mensal de servidores, estagiários e prestadores de serviços desligados do
Órgão para que sejam excluídos do SEIMDS.
Art. 8º O cadastro de usuário colaborador será efetivado unicamente med iante solicitação do chefe da unidade em que
preste serviços, que será responsável por acompanhar as ações realizadas pelo colaborador no SEIMDS.
Parágrafo único. Os usuários colaboradores não poderão assinar documentos no âmbito do SEIMDS.
Art. 9º O cadastro de usuário externo será efetivado, pela Unidade Gestora do SEI, un icamente med iante solicitação de
servidor detentor de DAS 4 ou superior no âmb ito do M DS, que será responsável por eventualmente solicitar sua
revogação, assim como por acompanhar as ações por ele realizadas no SEIMDS.
CAPÍTULO IV
DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Art. 10. Os documentos eletrônicos produzidos e geridos no âmbito do SEIM DS terão garantia de integridade, de autoria e
de autenticidade, mediante utilização de assinatura eletrônica nas seguintes modalidades:
I assinatura digital, baseada em cert ificado digital emit ido por Autoridade Certificadora credenciada à Infraestrutura d e
Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil); e
II assinatura cadastrada, mediante login e senha de acesso do usuário.
§ 1º As assinaturas digital e cadastrada são de uso pessoal e intransferível, sendo responsabilidade do titular sua guarda e
sigilo.
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§ 2º O uso da assinatura digital é obrigatório para os ocupantes de cargos em comissão de nível DAS 4 ou superior apenas
nos documentos de conteúdo decisório ou que necessitem de co mprovação de autoria e integridade em amb iente externo,
bem co mo na forma defin ida no § 5º do art. 15, adotando-se, nos demais casos, a assinatura cadastrada, ressalvado o
disposto em normas que disciplinem procedimentos eletrônicos específicos no âmbito do MDS.
§ 3º A autenticidade de documentos gerados no SEIM DS pode ser verificada em endereço do MDS na Internet indicado na
tarja de assinatura e declaração de autenticidade no próprio documento, com uso dos Códigos Verificador e CRC (Cyclic
Redundancy Check).
§ 4º É permit ido ao usuário interno que não tiver a obrigatoriedade de uso na forma definida no § 2º utilizar certificado
digital emitido pela ICP-Brasil adquirido por meios próprios, desde que possua características compatíveis com as
disposições desta Portaria, não sendo cabível, em qualquer hipótese, o ressarcimento pelo MDS de eventuais custos
incorridos pelo servidor.
§ 5º A utilização de assinatura eletrônica importa aceitação das respectivas normas pelo usuário, inclusive no que se refere
à responsabilidade por eventual uso indevido.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica a situações em que seja necessário o anonimato ou que permitam identificação
simplificada do usuário.
CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO
Art. 11. Os documentos natos digitais e os assinados eletronicamente, conforme o art. 10, são originais para todos os
efeitos legais.
Art. 12. Consideram-se realizados os atos processuais em meio eletrônico no dia e na hora registrados no SEIM DS, os
quais ficarão armazenados e disponíveis para consulta no histórico de operações do Sistema.
§ 1º Quando o ato processual tiver de ser praticado em determinado dia, por meio elet rônico, serão considerados
tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até as 23 (v inte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do
último dia, na hora oficial de Brasília.
§ 2º No caso de prazos definidos em dia pelo próprio MDS, se houver indisponibilidade do SEIM DS até a hora
referenciada, o prazo final fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema.
Art. 13. O SEIMDS disponibilizará acesso à íntegra do processo administrativo eletrônico ou d igital para vista do
interessado por meio da autorização de acesso externo ou pelo envio de cópia(s) do(s) documento(s) por meio eletrônico.
Art. 14. O usuário externo poderá enviar eletronicamente documentos digitalizados para a juntada aos autos.
§ 1º O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de responsabilidade do usuário externo, que responderá nos
termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais fraudes.
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo usuário externo terão valor de cópia simples.
Art. 15. A dig italização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito do MDS deverá ser acompanhada da
conferência da integridade do documento digitalizado.
§ 1º A Coordenação de Docu mento e Arquivo – CDA/CGLA será a unidade responsável pela dig italização dos
documentos recebidos no protocolo, que serão convertidos para o SEIM DS, e autuados como novos processos no sistema.
§ 2º A dig italização dos processos legados a partir da necess idade de se anexar novo(s) documento(s) poderá ser feita por
meio da CDA/CGLA e das suas unidades setoriais.
§ 3º Cada Unidade Administrativa do MDS poderá solicitar à Unidade Gestora do SEI que sejam criadas instâncias de
digitalização e conversão para o SEIMDS de documentos recebidos diretamente.
§ 4º Os documentos correntes podem ser mantidos temporariamente nas Unidades Administrativas para fins de
conferência co m o orig inal caso necessário, devendo ser enviados para a Div isão de Arquivo – DIARQ/CDA/CGLA, após
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conclusão dos trâmites.
§ 5º O docu mento inserido no SEIM DS resultante da digitalização de originais deverá receber assinatura digital de um
usuário interno para ser considerado cópia autenticada administrativamente e, nos demais casos, terão valor de cópia
simples.
Art. 16. Nas hipóteses de sigilo da info rmação, o acesso será limitado a servidores autorizados e aos interessados no
processo, nos termos do que dispõe a Lei nº 12.527, de 2011, e demais normas vigentes.
Art. 17. A classificação da informação quanto ao grau de sigilo deve observar o disposto na legislação específica.
Art. 18. Os documentos em processos administrativos eletrônicos ou digitais deverão ser classificados e avaliados de
acordo com o código de classificação e a tabela de temporalidade e destinação adotadas pelo MDS, conforme a legislação
arquivística em vigor.
Parágrafo único. A eliminação de documentos eletrônicos ou digitais deve seguir as diretrizes previstas na legislação em
vigor.
CAPÍTULO VI
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 19. Integram a Estrutura de Implantação e Gestão do SEIMDS:
I a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, da Secretaria Executiva do M DS SPO/SE/M DS, que atuará co mo
Unidade Gestora;
II a Subsecretaria de Assuntos Administrativos, da Secretaria Executiva do MDS SAA/SE/MDS;
III a Diretoria de Tecnologia da Informação, da Secretaria Executiva do MDS DTI/SE/MDS; e
IV as demais unidades administrativas do MDS.
Art. 20. Compete à SPO/SE/MDS:
I – atuar como Unidade Gestora do SEIMDS;
II elaborar e disseminar instrumentos orientadores do SEIMDS;
III – coordenar e articular junto à SAA/SE/MDS a capacitação e reciclagem dos usuários do SEI-MDS;
IV implantar e gerenciar o SEIMDS em articulação com as unidades administrativas Ministério
V realizar a gestão administrativa do SEIMDS e mantê-lo atualizado e alinhado às necessidades;
VI prestar atendimento e dirimir dúvidas quanto ao uso e à operacionalização do SEIMDS; e
VII informar às áreas responsáveis por cada processo de negócio o mo mento a part ir do qual o SEIM DS considerar-se-á
implantado.
Art. 21. Compete à SAA/SE/MDS:
I realizar a capacitação e a reciclagem dos usuários do SEIMDS;
II padronizar as rotinas de protocolo nas instâncias descentralizadas de conversão e digitalização de documentos,
garantindo uniformidade nos procedimentos de recebimen to, conversão e digitalização de documentos no SEIMDS; e
III – realizar a dig italização dos legados, previsto no § 2º do art. 15, conforme cronograma de imp lementação do SEIM DS,
estipulado em conjunto com a SPO/SE/MDS.
Art. 22. Compete à DTI/SE/MDS:
I instalar, disponibilizar e parametrizar as bases de dados do SEIMDS, e dar suporte tecnológico referente à sua
implantação e manutenção;
II analisar as ocorrências de incidentes e problemas técnicos relativos ao SEIMDS e encaminhar a solução;
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III analisar, juntamente co m a unidade gestora, as sugestões de melhorias no SEIM DS e encaminhar, quando for o caso, o
seu desenvolvimento;
IV garantir a continuidade do serviço em níveis acordados com a unidade gestora, bem co mo a d isponibilidade dos
documentos; e
V proceder à atualização do SEIM DS e executar as manutenções periódicas conforme planejamento de mudanças definido
com a Unidade Gestora.
Art. 23. Compete às demais unidades administrativas do MDS:
I imp lantar o SEIM DS no âmb ito de suas respectivas áreas, conforme orientações expedidas em conformidade co m o art.
25;
II cooperar no processo de aperfeiçoamento da gestão de documentos no MDS; e
III produzir, tramitar e receber os documentos da unidade no SEIMDS.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. Os sistemas de informação relat ivos a processos admin istrativos eletrônicos ou digitais que já estão em
funcionamento, no âmbito do MDS, coexistirão com o SEIMDS enquanto não houver disposição em contrário.
Art. 25. A Un idade Gestora do SEI ed itará No rma Operacional e demais orientações e regras para a imp lantação, o
funcionamento e a utilização do SEIMDS.
Art. 26. Os casos omissos serão dirimidos pelo Secretário Executivo do MDS.
Art. 27. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Para criação de unidades no sistema, cadastramento de usuários, demandas de capacitação para
utilização do SEI, entrar em contato com gustavo.terra@mds.gov.br.

Legislações e documentos aplicáveis
 Diretrizes do Banco Mundial para Aquisições – Maio de 2004, revisadas em outubro de 2006 e
maio de 2010.

- Maio de 2004,
revisadas em outubro de 2006 e maio de 2010.
 DECRETO Nº 5.151, DE 22 DE JULHO DE 2004.
 Portaria Nº 717 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2006 – MRE.
 Cartilha CGU – Contratação de Consultorias – Perguntas e Respostas relativas a gestão de
Projetos de Cooperação Técnica Internacional.
 Relatórios de Auditorias – CGU.
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Modalidade de consultoria por produto
Conforme estabelecido no Decreto nº 5.151/2004, a única modalidade de contratação de
contratação de serviços técnicos de consultoria de pessoa física ou jurídica para a implementação
dos projetos de cooperação técnica internacional é a por produto.
Art. 4o O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo internacional
cooperante a contratação de serviços técnicos de consultoria de pessoa física ou jurídica para a
implementação dos projetos de cooperação técnica internacional, observado o contexto e a
vigência do projeto ao qual estejam vinculados.
§ 1o Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na modalidade produto.
[...]
§ 6o O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de serviços
técnicos de consultoria mediante comprovação prévia de que esses serviços não podem ser
desempenhados por seus próprios servidores.
§ 7o As atividades do profissional a ser contratado para serviços técnicos de consultoria deverão
estar exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos objetivos constantes dos atos complementares
de cooperação técnica internacional. [...] §
9o Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem subordinação
jurídica.

Plano de Aquisições e Planejamentos
1. Para que sejam iniciadas, todas as consultorias individuais das Secretarias demandantes devem
estar previstas no Plano de Aquisições (PAQ), no caso de contratações pela UNESCO, ou no
Planejamento do Projeto, no caso de contratações pela FAO ou pelo PNUD. No plano de
aquisições consta o objeto, o valor da contratação e as datas estimadas para cada etapa do
processo de contratação.
2. O Plano de Aquisições e os Planejamentos são elaborados pela Secretaria demandante da
contratação seguindo as orientações da Coordenação Geral de Planejamento e Monitoramento
de Cooperação Técnica.
3. A Secretaria demandante deve se atentar ao número máximo 8 (oito) de consultorias de nível
superior por ano, conforme estabelecido na tabela de remunerações de consultores (anexo 1)
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4. Após a verificação com o ponto focal da Secretaria a respeito da conformidade da contratação
com o Plano de Aquisições, a Comissão Técnica de Seleção deverá seguir os passos listados
abaixo.

Processo Seletivo
Passo 1– Instituição da Comissão Técnica de Seleção e elaboração do Termo de
Referência
5. A área técnica Institui uma Comissão Técnica de Seleção, composta por pelo menos 4 (quatro)
servidores, sendo 1 membro suplente, conforme modelo de Portaria (ver anexo 6), a ser
publicada no Boletim Interno do Ministério;
A Comissão Técnica de Seleção pode ser formada por servidores efetivos, comissionados ou
temporários. Não é permitida a participação de funcionários terceirizados.

6. Após publicação da Portaria, a Comissão Técnica de Seleção deve reunir-se para discussão e
elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA – TR de acordo com o modelo adotado, disponível no
Anexo 3 deste Manual.
Passo 2— Abertura do processo no SEI e envio à DCT
1.

O ponto focal da Secretaria deverá solicitar à Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) a
criação de uma unidade no SEI contendo apenas os membros da Comissão Técnica de Seleção.

2. A Comissão Técnica de Seleção, ou o ponto focal da Secretaria, inicia o processo no SEI com
nível de acesso restrito (Classificação no SEI - Tipo de processo: Consultoria Pessoa Física: DCT –
Consultor PF – Seleção), e inclui os documentos listados e na ordem abaixo:
2.1. Publicação da Portaria de Instituição da Comissão Técnica de Seleção, anexado como
documento externo, em formato PDF. A portaria deve ser o primeiro documento a ser
incluído no processo.
2.2. Termos de Compromissos - anexo 8 – preenchidos diretamente no SEI, utilizando o modelo
existente no sistema, e assinados individualmente pelos membros da Comissão Técnica de
Seleção (pelo menos de 3 membros)
2.3. A minuta de Termo de referência - anexo 3. O documento deve ser elaborado diretamente
no SEI, utilizando o modelo existente no sistema.
2.4. A planilha de avaliação – Anexo 10. A matriz da planilha de avaliação deve ser anexada ao
SEI como documento externo no formato ODS.(planilha OpenDocument) ou como PDF.
Obs.: O documento não é editável após a inclusão no SEI. No caso de necessidade de
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ajustes na planilha de avaliação, o novo documento deve ser inserido no SEI sem que o
anterior seja cancelado do sistema.
2.5. “Formulário de Solicitação de Abertura de Processo Seletivo” – Anexo 2. O documento
deve ser elaborado diretamente no SEI, utilizando o modelo existente no sistema. Em
Atendimento à recomendação 2 da constatação 1.1.2 do Relatório de Auditoria 201503523:
a Solicitação de Abertura do Processo Seletivo deve conter a declaração de inexistência ou
indisponibilidade de servidor com perfil para o trabalho a ser desenvolvido pela consultoria,
assinada pelo Secretário da pasta.
No caso de contratações nas áreas relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação,
após a elaboração do Termo de Referência, a Secretaria demandante deverá solicitar parecer
das respectivas áreas técnicas do Ministério (Diretoria de Tecnologia da Informação e Assessoria
de Comunicação), sobre a contratação.
As áreas técnicas devem avaliar os serviços propostos no TR e informar quanto à
indisponibilidade ou inexistência de servidores que detenham habilidades para desempenhar
as atividades previstas no Termo de Referência ou a possibilidade de atendimento por meio
dos contratos vigentes nas respectivas áreas, conforme Recomendação 01 da constatação
4.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas da Secretaria Executiva, referente ao exercício
de 2012.
O parecer técnico da DTI ou ASCOM deverá ser anexado ao processo juntamente com os
demais documentos listados no Passo 2.

3. Após a inserção dos documentos listados acima, a Comissão Técnica de Seleção deverá criar um
Bloco de Reunião do processo com as seguintes unidades: ponto focal da Secretaria, SE/DCT,
SE/DCT/CGEACT/CCC, SE/DCT-GAB, SE/DCT/CGEACT e SE/DCT/CGPMACT, além das unidades
necessárias para o trâmite do processo na Secretaria, indicadas pelo ponto focal.
4. A Comissão Técnica de Seleção tramita o processo para o ponto focal da Secretaria que deve
avaliar se a documentação está correta e completa.
5. O Ponto focal tramita o processo exclusivamente para a Unidade SE/DCT/CGPMACT.
6. A Coordenação Geral de Planejamento e Monitoramento de Cooperação Técnica
(SE/DCT/CGPMACT) verifica e certifica a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como
seu enquadramento nos objetivos, resultado e atividades do Projeto. Após comentários sobre o
TR, no bloco de reuniões, caso haja, ou após a elaboração do despacho de saldo no SEI, a
SE/DCT/CGPMACT envia o processo para a unidade SE/DCT/CGEACT/CCC para análise dos
documentos. Ressalta-se que o despacho de saldo só será emitido, caso exista o
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enquadramento do TR necessariamente adequado ao projeto.
7.
Os Termos de referência da UNESCO com contratações acima de U$ 50.000,00 são
encaminhados para não-objeção do Banco Mundial pela SE/DCT/CGPMACT, por e-mail.
8. A Coordenação de Contratação de Consultores (SE/DCT/CGEACT/CCC) analisa o TR quanto ao
cumprimento dos aspectos formais estabelecidos no modelo de TR e às legislações aplicáveis, o
Formulário de Abertura de Processo Seletivo- anexo 2, bem como a adequação dos valores à
tabela de remuneração de consultores utilizada como parâmetro – anexo 1. A
SE/DCT/CGEACT/CCC enviará o processo ao Ponto Focal caso haja necessidade de ajustes nos
documentos analisados. No despacho serão incluídas as solicitações de ajustes feitos pela
SE/DCT/CGPMACT no bloco de reuniões.
9. Após os ajustes realizados pela Comissão Técnica de Seleção, se for o caso, e a reanálise pela
SE/DCT/CGEACT/CCC, o TR é encaminhado ao organismo para análise por e-mail, no caso de TR
da UNESCO, ou pelo sistema da FAO, no caso deste organismo.
10. Neste momento, a SE/DCT/CGEACT/CCC solicitará à Comissão Técnica de Seleção a criação de
um bloco de assinatura para o Termo de Referência contendo a unidade SE/DCT/CGEACT/CCC.
O Termo de Referência será assinado pelo membro da equipe da SE/DCT/CGEACT/CCC,
responsável pela análise dos documentos, que aprovará formalmente o documento, não
permitindo novos ajustes ou alterações.

11. Após aprovação do TR pelo Organismo e pelo Banco Mundial, se for o caso, A
SE/DCT/CGEACT/CCC realiza consulta à Coordenação de Recursos Humanos – CGRH/SAA/MDS
quanto à existência e disponibilidade de servidor com perfil para desenvolver os trabalhos
requeridos, conforme o Passo 3.
Passo 3– Consulta à Coordenação de Recursos Humanos
1. A SE/DCT/CGEACT/CCC realiza consulta, por e-mail, à Coordenação de Recursos Humanos –
CGRH/SAA/MDS quanto à existência e disponibilidade de servidor com perfil para desenvolver
os trabalhos requeridos, em atendimento à recomendação 3 da constatação 1.1.2 do Relatório
de Auditoria 201503523: consulta às demais Secretarias pela CGRH sobre a inexistência ou
indisponibilidade de servidor com perfil para o trabalho a ser desenvolvido pela consultoria.
2. A Coordenação de Recursos Humanos – CGRH/SAA/MDS consultará as demais Secretarias sobre
a existência e disponibilidade de servidores que preencham os requisitos e detenham
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habilidades para realizar as atividades da consultoria.
3. Após a resposta de todas as Secretarias consultadas, a CGRH encaminha à DCT um memorando,
que será digitalizado e o arquivo será anexado ao processo no SEI, com informações sobre a
existência e disponibilidade de servidores que preencham os requisitos e detenham habilidades
para realizar as atividades da consultoria.
ATENÇÃO! Não há prazo estipulado para que a CGRH encaminhe a resposta, uma vez que a área
depende das respostas das Secretarias do Ministério.

Passo 4– Encaminhamento do processo à Secretaria demandante
1. Caso a CGRH confirme a indisponibilidade e inexistência de servidores no MDS para realizar as
atividades da consultoria, a SE/DCT/CGEACT/CCC prepara um despacho informando os ajustes
feitos no TR, se for o caso, e informando que o documento está em condições de receber
aprovação, e envia o processo para o Coordenador Geral de Execução (SE/DCT/CGEACT) para
validação, que o enviará ao Gabinete da Diretoria de Cooperação Técnica (SE/DCT-GAB).
2. O Gabinete da Diretoria de Cooperação Técnica (SE/DCT-GAB) irá preparar um despacho para
assinatura pelo Diretor de Cooperação Técnica de envio do processo à Secretaria com
informações a respeito da análise do Termo de Referência, e instruções para assinatura dos
documentos e de tramitação do processo.
3. O Diretor assinará eletronicamente o despacho encaminhando o processo para o ponto focal da
Secretaria demandante informando da possibilidade de seguir com a contratação e solicitando
que o Secretário da pasta assine o Formulário de Abertura de Processo Seletivo e que os
membros da Comissão Técnica de Seleção assinem o Termo de Referência aprovado, para
encaminhamento de solicitação de autorização de despesa e de contratação ao Secretário
Executivo.
Passo 5—Pedido de autorização ao Secretário Executivo.
Após as assinaturas dos documentos, o Secretário da pasta envia um despacho pelo SEI ao
Secretário Executivo, informando sua assinatura no Formulário, ciência do TR e documentos
anexos e solicitando a autorização para a contratação. O processo deve ser tramitado no SEI
para a Unidade SE/CGAA.
Passo 6 – Aprovação pelo Diretor Nacional de Projetos
O Diretor Nacional de Projetos/Secretário Executivo analisa a contratação proposta e, se for o
caso, aprova o início do processo seletivo e encaminha o processo à DCT para conhecimento e
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providências para publicação do Edital.

Passo 7– Publicação da Solicitação do Edital

A SE/DCT/CGEACT/CCC envia um e-mail ao ponto focal da Secretaria demandante
comunicando a data de publicação, conforme solicitado no Formulário de Solicitação de
Abertura de Processo Seletivo – Anexo 2, o número do Edital e o prazo de recebimento dos
currículos, sendo que o prazo mínimo de recebimento dos currículos deve ser de 5 dias.
1. A SE/DCT/CGEACT/CCC elabora a minuta de Edital a ser publicada em jornal de grande
circulação, no Diário Oficial da União, no site do MDS e no site do Organismo.
2. Após aprovação da proposta comercial da publicação, o Edital é publicado em jornal, no Diário
Oficial da União, no site do MDS e no site do Organismo na data informada ao ponto focal da
Secretaria e os comprovantes de publicação dos editais são anexados ao SEI.
3. Após a publicação do Edital, será solicitada aos membros da Comissão Técnica de Seleção a
mudança do nível de acesso do processo no SEI de restrito para público.
Passo 8— Recebimento de currículos

1. A SE/DCT/CGEACT/CCC acompanha o recebimento dos currículos por meio da caixa de entrada
do e-mail indicado no edital, ou no caso da FAO, pelo Portal do Organismo.

Forma de envio dos currículos para seleções de projetos PNUD e UNESCO
Currículos devem estar no formato disponível para download no site do MDS
(http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), em
PDF ou XPS, e o número do edital deverá ser indicado no campo assunto do e-mail.


Endereço de e-mail do Projeto 914/BRZ/3002 - UNESCO:
sedpi.914brz3002@mds.gov.br



Endereço de e-mail do Projeto BRA/12/006/BRA - PNUD:
sedpi.bra12006@mds.gov.br
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Para os candidatos a seleção de projetos FAO
Currículos deve ser preenchido no sistema da FAO (https://www.fao.org.br), conforme
indicado em edital .

2. Após certificação do atendimento ao prazo e ao forma to estabelecido no edital, a
SE/DCT/CGEACT/CCC anexa os currículos no SEI e envia o processo ao ponto focal, para que seja
encaminhado à Comissão Técnica de Seleção para o início da realização da análise curricular.
OS CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS QUE NÃO OBEDECEREM AS INDICAÇÕES CONSTANTES NO
EDITAL SERÃO DESCONSIDERADOS E NÃO SERÃO ENVIADOS À COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO.

Passo 9 – Análise dos currículos (Requisitos obrigatórios) e elaboração da lista curta

1. A Comissão Técnica de Seleção realiza a primeira análise dos currículos quanto ao atendimento
aos requisitos obrigatórios por meio do preenchimento do item 3 (C, D e E) do Relatório de
Avaliação - anexo 4. O candidato deve atender todos os requisitos obrigatórios para que seu
currículo seja considerado válido.
ATENÇÃO
Para prosseguir, a seleção deve ter no mínimo 3 (três) currículos que atendam aos requisitos
obrigatórios. Caso não tenha, no mínimo, 3 (três) currículos que atendam aos requisitos
obrigatórios, o edital deverá ser republicado.
As únicas alterações permitidas no TR para republicação são nos requisitos obrigatório ,
com a finalidade de ampliar a concorrência.
Para a solicitação de republicação são necessários que os seguintes documentos sejam
incluídos no SEI:


Relatório de Avaliação: o Modelo está no SEI e deve ser preenchido até o item “e”. Ao
final do documento, no item 6, o texto padrão pode ser substituído pelo seguinte texto:
Tendo em vista que somente 1 (um) entre os candidatos à consultoria cumpriu com os
requisitos considerados obrigatórios, solicita-se a republicação, do Edital.
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O documento deve ser assinado por pelo menos 3 membros da Comissão Técnica de Seleção.


Despacho solicitando a republicação do Edital.

O processo deve ser encaminhado para a unidade SE/DCT-GAB.

2. Se houver mais de 10 currículos válidos, deve-se elaborar uma lista curta de 10 candidatos para
a avaliação individual dos currículos na planilha de avaliação, utilizando-se o critério
pré-definido no Termo de Referência.
3. Para elaboração da lista, deve-se adotar o critério obrigatório de maior importância para a
Comissão Técnica de Seleção, indicado previamente no Termo de Referência, como prioridade
de análise em todos os currículos válidos. A informação sobre a formação da lista curta deve
constar no Relatório de Avaliação, no item “f”.
Passo 10– Pontuação dos currículos (Critérios de Avaliação)

1. A Comissão Técnica de Seleção deve proceder à análise e pontuação dos currículos da lista
curta, por meio do preenchimento da Planilha de Avaliação – Anexo 10, de acordo com os
critérios estabelecidos no Termo de Referência e na Planilha de Avaliação, não sendo permitida
qualquer alteração dos critérios do TR publicado.
2. A Planilha de Avaliação – Anexo 10 - deve ser preenchida individualmente, por cada membro da
Comissão Técnica de Seleção.
3. Caso os avaliadores julguem necessário, poderão solicitar aos candidatos classificados, POR
E-MAIL, esclarecimentos ou detalhamento adicional quanto às experiências e atividades que
constam no currículo encaminhado. Não poderão ser pontuados experiências ou títulos
acadêmicos não informados previamente no currículo. Todos os e-mails trocados com
candidatos devem ser anexados ao processo. Sugere-se que seja criado um e-mail institucional,
por coordenação ou departamento, para o encaminhamento de diligências.

4. As pontuações atribuídas aos candidatos, de acordo com a relevância de suas experiências
profissionais e acadêmicas, devem ser devidamente justificadas obedecendo aos Critérios de
Avaliação determinados na Planilha de Avaliação.


A avaliação deve levar em consideração a relevância da experiência e dos títulos
acadêmicos dos candidatos para o trabalho de consultoria a ser contratado. Assi m, todos
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os critérios acadêmicos e profissionais são pontuáveis, inclusive os requisitos obrigatórios.
Devendo ser obedecidos os graus de pontuação estabelecidos previamente na planilha de
avaliação enviada como “ruim, satisfatório, muito bom e excelente”, com a devida
justificativa técnica.


Não se espera que todos os profissionais que atendam aos requisitos mínimos recebam a
mesma pontuação, mas sim que o avaliador atribua a melhor nota ao melhor candidato,
considerando a relevância do currículo do consultor frente ao serviço de consultoria.
Notas sucessivamente e proporcionalmente inferiores são atribuídas aos demais
candidatos. É importante observar que a melhor nota não significa pontuação máxima,
mas sim a maior nota entre os candidatos, a qual pode ou não atingir a pontuação
máxima disponível.



Não é possível que um candidato receba graus de pontuações (excelente, muito bom,
satisfatório ou ruim) diferentes pelos avaliadores, uma vez que as definições dos graus
compartilhada pelos avaliadores estão pré-definidos na planilha matriz. Após a finalização
das avaliações, os membros da Comissão técnica de Seleção devem se reunir para
verificar a existência de discrepâncias nas pontuações.



Havendo pelo menos 3 (três) currículos com pontuações acima de 60 pontos (nota de
corte), a seleção é considerada válida. Caso contrário, a Secretaria deve devolver o
processo com a solicitação e justificativa para nova publicação.

Passo 11– Resultado final do processo seletivo

1. A Comissão Técnica de Seleção preenche e assina o Relatório de Avaliação - anexo 4 (item g da
parte 3 e parte 4 – Avaliação), no SEI, e tramita o processo para o ponto focal para análise. As
planilhas de avaliação devem ser enviadas ao ponto focal por e-mail.
2. Após a análise dos documentos pelo ponto focal, o processo deve ser enviado ao Secretário da
pasta, pelo SEI.
3. O Secretário da pasta, ao aprovar o processo seletivo, encaminha o processo à unidade
SE/DCT-GAB com a solicitação de contratação do candidato selecionado.
4. As planilhas de avaliação devem ser enviadas por e-mail à Coordenação de Contratação de
Consultores.
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Para a solicitação de republicação, é necessário que o Relatório de Avaliação seja preenchido e
enviado pelo SEI com a devida justificativa e solicitação de republicação.
No caso das republicações, a planilhas também devem ser enviadas para o e-mail da
Coordenação de Contratação de Consultores.

Passo 12 – Verificação da conformidade do processo seletivo e solicitação de
documentos comprobatórios

1. Ao receber o processo, a SE/DCT/CGEACT/CCC faz a verificação da conformidade do processo
seletivo e verifica se há algum impedimento para a contratação do candidato:
 Consulta ao SIAPE para verificação de existência de vínculo com a Administração
Pública ou com o MDS nos 6 meses anteriores;
 Consulta ao SIGAP para verificação do cumprimento do interstício entre consultorias
por projetos de cooperação técnica internacional.
Art. 21. A seleção dos serviços técnicos de consultoria referidas nos

(...)
§ 5o- A autorização para nova contrata ção do mesmo consultor, mediante nova seleção, nos termos do
art. 5o- do Decreto 5.151/04, somente será concedida após decorridos os seguintes prazos, contados a
partir do encerramento do contrato anterior:

I - noventa dias para contratação no mesmo projeto;

II - quarenta e cinco dias para contra tação em projetos diferentes, executados pelo mesmo órgão ou
entidade executora;

III - trinta dias para contratação para projetos execu tados em diferen tes ó rgãos ou entidades
executoras.

Restrições para contratação de servidores públicos, professores federais e bolsistas.
Segundo Decreto 5.151/2004, não pode ser contratado servidor ativo, ainda que licenciado, da
administração pública federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios, direta ou indireta, bem
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como de empregado de suas subsidiárias e controladas. O candi dato também não deve pertencer ao
quadro funcional das instituições de ensino superior qualificadas para atuar enquanto agências
implementadoras. Durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016 é permitida a
contratação de servidores públicos que se encontrem em licença sem remuneração para tratar de
interesse particular.
Ainda, durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016 é permitida a contratação de
professor de Universidades, inclusive os de dedicação exclusiva, para realização de pesquisas e estudos
de excelência, desde que: haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem
de inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas . Os
projetos de pesquisas e estudos devem ser aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade
ao qual esteja vinculado o professor.
No caso de projetos financiados com recursos externos, para a contratação de professores, é
necessária, ainda, a não objeção prévia do Banco financiador para efetuar a contratação.
Em conformidade com o artigo 1º da Portaria conjunta CAPES/CNPq nº 1, de 15 de julho de 2010, o
bolsista de instituição federal (CNPQ e CAPES) pode exercer função de consultoria em projetos de
cooperação técnica internacional, desde que relacionada à sua área de atuação e de inter esse para sua
formação acadêmica, científica e tecnológica, sendo necessária a a utorização do orientador,
devidamente informada à coordenação do curso ou programa de pós -graduação em que estiver
matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES.
(TEXTO APENAS PARA TR DA UNESCO) Conforme as Diretrizes para Seleção e Contratação de
Consultores Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do
Manco Mundial, é vedada a contratação de candidatos, neste processo de seleção, que tenham relação
familiar ou comercial próxima com um profissional da equipe do Mutuário (ou da agência executora do
projeto ou de um beneficiário de parte do empréstimo) e estejam envolvidos direta ou indiretamente
em qualquer etapa: (i) elaboração do Termo de Referência, (ii) do processo de seleção referente a esse
contrato ou (iii) da supervisão do referido contrato.
(TEXTO APENAS PARA TR DA UNESCO) Ainda, de acordo com Diretrizes para Seleção e Contratação de
Consultores Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do
Banco Mundial , funcionários do governo e servidores públicos do país do Mutuário só poderão ser
contratados para serviços de consultoria no país do Mutuário, tanto individualmente ou como membros
da equipe proposta por uma empresa de consultoria, se essa contratação não for conflitante com as
leis, regulamentos e políticas, trabalhistas ou não, do país do Mutuário; e se (i) estiverem em licença
sem vencimento ou tiverem pedido demissão ou se aposentado; (ii) não tiverem sido contratados pela
instituição para a qual trabalhavam antes de entrar em licença sem vencimento, pedir demissão ou se
aposentar e (iii) a sua contratação não gerar qualquer tipo de conflito de interesses. No caso de licença
sem vencimento, pedido de demissão ou aposentadoria a contratação fica vedada p or um período de
pelo menos seis (6) meses entre o início da licença sem vencimento ou a desvinculação do candidato do
Ministério e o início do contrato da consultoria.
(TEXTO APENAS PARA TDR DA FAO E DO PN UD) Confor me a Lei nº 12.813/2013, que dispõe sobre o
conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Público Executivo federal e
impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego, configura conflito de interesses após o
exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal (alínea c, inciso II do artigo 6º):
...
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II – no período de 6(seis) meses, con tado da data da dispensa, exonera ção, destituição, demissão ou
aposentadoria, salvo quando expressamen te auto rizado, conforme o caso, pela Co missão de Ética
Pública ou pela Controladoria-Geral da União:
...
c)celebrar co m órgãos ou entidades do Poder Executivo federal con tratos d e serviço, consulto ria
assessoramento ou ou atividades simila res, vinculados, ainda que indiretamen te, ao órgão ou
entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego;...
(TEXTO APENAS PARA TR DA FAO E DO PN UD) A autorização da contratação pela CGU deverá dar-se
nos termos da Portaria Interministerial nº 333/2013 e da Portaria 351/2014 do MDS.
(TEXTO APENAS PARA TR DA FAO E DO PNUD) Ainda, nos termos da Lei n° 12.813/13, o candidato
deve informar no currículo a informação sobre parentesco com servidor ou ex -servidor do Ministério do
Desenvolvimento Social . Caso haja parentesco, previamente à contratação, deverá haver consulta à
Comissão de Ética sobre possível risco de conflito de interesse.
É VEDADA A CO NTRATAÇÃO DE CANDIDATO QUE TENHA PARTICIPADO, MESMO QUE PONTUALMENTE,
DOS TRABALHOS DE CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO, AUTORIZAÇÃO OU PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM
QUESTÃO.

2. .Caso seja verificado algum impedimento para o prosseguimento da contratação, a
SE/DCT/CGEACT/CCC comunica a área demandante.
3. Caso não haja impedimento, a SE/DCT/CGEACT/CCC irá solicitar o envio da documentação
comprobatória indicada pela Comissão Técnica de Seleção ao candidato. O candidato terá o
prazo de até 5 dias úteis para apresentação dos documentos.
Além dos documentos comprobatórios, o candidato será solicitado a enviar:
o Ficha de dados cadastral completamente preenchida - anexo 5;
o Declaração de inexistência de fatos impeditivos para contratação – Anexo 9.
No caso de contratações pela FAO, serão solicitados ainda os seguintes documentos:


Personal History Form: Documento exigido pela FAO, cujo modelo é disponibilizado via
E-mail. Não pode ser preenchido manualmente, deve ser completamente preenchido com
as datas de início e fim das experiências e os valores recebidos, e deve ser impresso e
assinado;



Formulário de designação de beneficiários: Documento exigido pela FAO, cujo modelo é
disponibilizado via E-mail. Não pode ser preenchido manualmente, e deve ser impresso e
assinado;
Página | 21

Orientações básicas para contratação e pagamento de consultor individual


Declaração de que o consultor não possui familiares empregados pela FAO: Documento
exigido pela FAO, cujo modelo é disponibilizado via E-mail. Não pode ser preenchido
manualmente, e deve ser impresso e assinado;



Formulário de Instruções de Pagamento: Documento exigido pela FAO, cujo modelo está em
anexo. Não pode ser preenchido manualmente, e deve ser impresso e assinado. VER
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DO ITEM 3.1.1;




Atestado médico; e
Certificado do Curso de segurança obrigatório da ONU, conforme link:
training.dss.un.org/courses/v21/login/dss_register.php (pode ser realizado o nível básico);

Observações:

Nos projetos PNUD e FAO, os consultores que possuírem Diploma de curso superior obtido em
país estrangeiro deve obter a revalidação por universidade pública brasileira, de acordo com o
artigo 48 § 2º da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e as Resoluções
01/2002 e 08/2007 do Conselho Nacional de Educação – Câmara de Ensino Superior do Ministério
da Educação.
No caso do projeto UNESCO, financiado com recurso do Banco Mundial, esta exigência não se
aplica, segundo diretrizes do Banco.

As cópias de diplomas de graduação e pós-graduação no Brasil devem ser encaminhadas com o
carimbo de reconhecimento do MEC, que habitualmente encontra-se no verso do documento.

Caso o candidato não cumpra o prazo de envio dos documentos comprobatórios, a
SE/DCT/CGEACT/CCC irá comunicar a Comissão Técnica de Seleção da desclassificação
automática do candidato por descumprimento de prazo e da convocação do segundo
colocado.
4. Após o recebimento conferência da documentação entregue pelo candidato, a DCT irá
convocar a reunião de negociação/alinhamento da contratação entre a Comissão Técnica de
Seleção e o candidato selecionado.

Passo 13– Reunião de Negociação para Contratação
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1. A reunião de negociação para contratação só ocorrerá com o primeiro colocado da seleção e
poderá ser em áudio ou videoconferência caso o consultor não resida em Brasília.
2. É obrigatória que a reunião ocorra com a presença de pelo menos 3 membros da Comissão
Técnica de Seleção e de um membro equipe da DCT, que encarregará de cuidar para que os
procedimentos sejam seguidos e irá elaborar uma ata da reunião a ser assinada por todos os
presentes pelo SEI.
3. Sugere-se uma reunião prévia entre os membros da Comissão Técnica de Seleção para acordar
o que será discutido:
Na reunião de negociação podem ser discutidos o Termo de Referência, plano de trabalho,
prazo de entrega dos produtos, a metodologia, insumos (viagens, material, etc), método de
coleta de dados e condições do contrato, etc. Não pode haver alterações substanciais (objeto e
conteúdo substantivo dos produtos, por exemplo) no TR. É possível discutir inversão de
produtos, viagens que devem ser feitas, lugares a serem visitados.
4. Na reunião o valor da consultoria é informado ao candidato para que seja aceito ou recusado.
Caso o candidato não aceite o valor proposto, ele deverá assinar o termo de recusa e a ata da
negociação, que será considerada fracassada.
5. No caso de contratações financiadas pelo Banco Mundial, a ata da reunião fracassada deverá
ser encaminhada ao Banco Mundial para Não-Objeção para que o próximo candidato
selecionado seja convocado para a Reunião de Negociação para Contratação.
Passo 14– Autorização de contratação

1. Após a assinatura da ata pelos presentes na reunião, a SE/DCT/CGEACT/CCC encaminha
processo pelo SEI para Diretor com despacho, contendo a síntese e o resultado da seleção,
sobre a conformidade do processo seletivo e esta encaminha ao Diretor Nacional de
Projetos/Secretário Executivo para conhecimento do Secretário Executivo, informando também
a conformidade dos procedimentos e a ausência de impedimentos para a contratação do
candidato selecionado.
2. Após manifestação de ciência pelo Secretário Executivo no SEI, a SE/DCT/CGEACT/CCC seguirá
com a contratação.
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Contratação
Passo 1– Preenchimento das informações do Consultor no sistema do organismo e
documentação suplementar
Para os projetos PNUD
O consultor deve preencher o PHF (histórico pessoal) no sistema do PNUD. As informações que
comprovam atendimento aos requisitos obrigatórios e desejáveis devem ser devida e claramente
preenchidas, conforme orientações abaixo:
1. Acessar http://www.undp.org.br/Extranet/novo/Login.aspx;
2. Clicar em ‘Consultores – (Consultants)';
3. Efetuar pesquisa pelo Login, CPF ou Passaporte;
4. Entrar com a senha individual (a do PHF). Caso não lembre mais da senha, uma nova pode
ser obtida no próprio site respondendo às perguntas (caso a data de nascimento não esteja
correta, favor nos encaminhar mensagem contendo Nome, CPF e data correta de
nascimento);
5. Clicar em ‘ProjectContracts – PHF'; aparecerão os dados do PHF e na lateral direita deste
há um menu contendo link para de Declaração de Tempo de Serviço e o Relatório de
Pagamentos.
Para projetos UNESCO
O consultor deve preencher o currículo no sistema da UNESCO. As informações que comprovam
atendimento aos requisitos obrigatórios devem ser devida e claramente preenchidas, conforme
orientações abaixo:
1. Acessar o endereço eletrônico: www.unesco.org.br
2. Clicar no link "FABS WEB", no lado esquerdo da tela.
3. Uma caixa de diálogo pedirá o número do CPF e senha que é o código do Projeto:
914BRZ3002.
4. Quando acionado o comando “enter”, nova página abrirá para preenchimento de
currículo. Todos os campos deverão ser preenchidos, gravados e, ao final, o currículo
deverá ser validado.
Passo 2– Contrato
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1. Após a ciência do processo de seleção pelo Secretário Executivo, a SE/DCT/CGEACT/CCC insere
as informações necessárias no sistema do organismo internacional para cadastro e aprovação.
2. Após aprovação do organismo, o arquivo do contrato anexado ao SEI para que seja enviado ao
consultor para assinatura. O início dos trabalhos da consultoria é feita a partir do início da
assinatura do documento e vigência do contrato.
3. O contrato assinado pelo consultor deve ser devolvido fisicamente à DCT para que seja
encaminhado ao Organismo para assinatura pelo Representante.
4. Após assinatura do representante do organismo, a SE/DCT/CGEACT/CCC abrirá novo processo
no SEI (que será o processo de contrato e aprovação de produtos do consultor selecionado) e
irá encaminhar à Secretaria a via física do contrato, assinada pelo representante do organismo,
para que seja entregue ao consultor.

Prazos de vigência dos contratos:
PNUD: 12 meses, podendo ser aditado por um período maior.
FAO: 11 meses, incluindo aditamentos (só é permitido 1 aditamento).
UNESCO: 12 meses, incluindo aditamentos (só é permitido 1 aditamento).
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Passo 3– Publicidade

A SE/DCT/CGEACT/CCC elabora e providencia a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial
da União, em atendimento ao Decreto 5151/2004.
O resultado do processo seletivo é disponibilizado no site do MDS.

Passo 4– Sistema da Agência Brasileira de Cooperação-ABC/MRE

A SE/DCT/CGEACT/CCC registra as informações referentes ao contrato no Sistema de
Monitoramento Físico e Financeiro da ABC—SIGAP.
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Execução dos Serviços e Pagamento
Passo 1– Elaboração dos produtos
Os produtos devem ser elaborados em estrita observância ao TR, sob orientação do supervisor do
contrato, indicado no TR.
Qualquer necessidade de alteração no escopo dos produtos deve ser comunicada previamente à
DCT para que seja solicitada autorização ao Secretário Executivo e ao Organismo.

Passo 2– Aprovação técnica

1. O supervisor do contrato é o responsável pelo acompanhamento e aprovação do produto do
consultor. Qualquer necessidade de inversão de produtos, adiamento de entrega, aditamento
de prazo do contrato, viagens são de decisão técnica do supervisor.
2. O produto deve ser enviado pelo consultor, por e-mail e em formato PDF, ao supervisor para
análise e aprovação. Após a aprovação do produto, o supervisor deve inserir o produto no SEI,
no processo de contratação do consultor, e deverá gerar e disponibilizar a Declaração de
autoria de Produto para assinatura do consultor. No caso de produtos do Projeto FAO, o
consultor ainda deve encaminhar à área técnica uma via física do produto com todas as páginas
rubricadas.
3. O Supervisor, no processo de contratação do consultor, deve elaborar, no SEI a Nota técnica de
aprovação do produto, conforme modelo disponível no SEI (orientações no anexo 7). A nota
técnica do último produto deve conter avaliação global da consultoria.
OBSERVAÇÃO: OS PRODUTOS DE CONSULTORES DE NÍVEL SUPERIOR DEVEM SER APROVADOS
DIRETAMENTE PELO SECRETÁRIO DA PASTA
4. O supervisor do contrato, após a elaboração e assinatura da Nota técnica, deve encaminhar o
processo para o ponto focal da secretaria, que deverá verificar a regularidade dos documentos
enviados e enviar pelo SEI para o “de acordo” do secretário da pasta, por meio de despacho.
5. O Secretário da pasta envia o processo pelo SEI à Diretoria (SE/DCT-GAB) com despacho que
ratifica a aprovação e solicita expressamente o pagamento.
Para consultores FAO:


Uma via impressa do produto deve ser encaminhada, contendo a capa assinada pelo
consultor e as demais páginas rubricadas.



O primeiro produto entregue pelo consultor deve ser acompanhado pelo plano de trabalho
da consultoria.
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Passo 3– Conformação com o contrato
A Coordenadora Nacional do Projeto/ Diretor de Cooperação Técnica verifica a conformação do
produto com o contrato firmado, emite despacho pelo SEI informando que o produto está de
acordo com o Termo de Referência e envia para aprovação do Diretor Nacional de Projetos/
Secretário Executivo.
No caso do último produto a ser apresentado pelo consultor, o pagamento é condicionado à
negativa de pendências de prestações de contas de passagens e diárias.

Passo 4– Pagamento

Após autorização do Diretor Nacional, a SE/DCT/CGEACT/CCC providencia o pagamento da parcela
devida, de acordo com os procedimentos e os prazos do respectivo Organismo Internacional.
Os pagamentos de produtos da FAO são feitos em uma única data do mês, estabelecida pelo
organismo.
Os prazos de recebimento de produtos para os pagamentos pela DCT serão encaminhados no
início de cada ano ao ponto focal da Secretaria.

Propriedade e divulgação dos produtos

PNUD e FAO
Os produtos elaborados pelos consultores são de propriedade do organismo internacional, que
é o contratante. Se houver intenção de divulgação do material, por meio eletrônico ou por
impressão, que tenha decorrido de atividade feita por meio do projeto, deve-se comunicar a
Diretoria de Cooperação Técnica para que seja solicitada autorização prévia do Organismo.
Além disso, a logomarca do organismo internacional e/ou Banco financiador deve constar de
qualquer divulgação de material decorrente de atividade do projeto, seja produto de consultor
PF, PJ ou apoio a realização de evento .

Página | 28

Orientações básicas para contratação e pagamento de consultor individual

UNESCO
Os produtos elaborados pelos consultores são de propriedade do MDS. Se houver intenção de
divulgação do material, por meio eletrônico ou por impressão, que tenha decorrido de
atividade feita por meio do projeto, deve-se solicitar a autorização ao supervisor do contrato.
É importante constar a participação da UNESCO no material, já que ele foi elaborado no contexto da cooperação
com o Organismo Internacional. Sugerimos, então, que seja incluído apenas o “disclaimer” de publicações em
cooperação em cada um dos produtos a serem utilizados, da seguinte forma:
Esta publicação tem a cooperação da UNESCO no âmbito do Projeto xxx, o qual tem o objetivo de xxx.
O(s) autor(es) é (são) responsável(is) pela escolha e apresentação dos fatos contidos neste livro, bem como pelas
opiniões nele expressas, que não são neces sariamente as da UNESCO, nem comprometem a Organização.
As indicações de nomes e a apresentação do material ao longo deste livro não implicam a manifestação de qualquer
opinião por parte da UNESCO a respeito da condição jurídica de qualquer país, territór io, cidade, região ou de suas
autoridades, tampouco a delimitação de suas fronteiras ou limites.
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Aditamento de contrato
Solicitações de aditamento de prazo devem ser encaminhadas com antecedência mínima de 10
dias do fim do contrato.
O supervisor do contrato deve inserir no SEI uma nota técnica, no processo de produtos do
consultor, contendo justificativa para o aditamento e as novas datas da consultoria (entrega dos
produtos remanescentes e finalização do contrato.
O processo deve ser encaminhado ao ponto focal Secretaria para que seja elaborado um despacho
solicitando o aditivo ao contrato conforme a nota técnica elaborada pelo supervisor do contrato.
Após a assinatura do despacho, pelo Secretário da pasta, o processo deve ser encaminhado à
unidade SE/DCT/CGEACT/CCC.
OBSERVAÇÃO 1: OS ADITAMENTOS SÃO APENAS DE PRAZO, NUNCA DE VALOR.
OBSERVAÇÃO 2: APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, NÃO É POSSÍVEL REALIZAR
ADITAMENTO.

Rescisão de contrato
Solicitações de rescisões devem ser encaminhadas pelo SEI por meio de despacho do Secretário da
pasta, juntamente com nota técnica do supervisor do contrato contendo justificativa para a
rescisão.
A nota técnica deve informar se a rescisão foi solicitada pelo consultor ou pela área técnica,
devendo ser acompanhada de registro de solicitação ou anuência do consultor.
Em caso de remanescência de produtos, a nota técnica deverá informar quanto ao interesse da
Secretaria em prosseguir com a execução das atividades não executadas pelo consultor por meio da
convocação do próximo colocado da lista de candidatos aprovados no processo seletivo.
OBSERVAÇÃO 1: NÃO É POSSÍVEL REALIZAR RESCISÃO DE CONTRATO COM DATA RETROATIVA.
OBSERVAÇÃO 2: NENHUM PRODUTO SERÁ ACEITO E PAGO APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO.

Cancelamentos
Termos de referência e editais: é necessário que o ponto focal encaminhe a solicitação de
cancelamento, contendo justificativa da Comissão Técnica de Seleção.
Contrato: Se dá quando nenhuma das partes tenha assinado o contrato. Pode ser solicitado por
meio de despacho do Secretário, juntamente com uma nota técnica solicitando e justificando o
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cancelamento. Deve conter ciência do consultor selecionado.
Produto (s): Deve ser solicitado por meio de nota técnica do supervisor, assinada eletronicamente
pelo supervisor e pelo Secretário da pasta, solicitando e justificando o cancelamento do (s)
produto(s). Deve conter documento (e-mail ou declaração) com a concordância do consultor.
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ANEXOS
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Anexo 01
Tabela de Remuneração de Consultores
Vigência: a partir de 1 de junho de 2012
Remuneração de consultores
A remuneração do consultor deve corresponder ao mínimo necessário para obtenção do produto
contratado, que deve decorrer de serviço técnico especializado, levando-se em consideração:
Complexidade (especialização e experiência requeridos para a execução do trabalho); Natureza ou
especificidade do trabalho Duração da atividade a ser realizada.
Níveis de classificação dos consultores
Básico

Médio

Superior

Executivo

Especialistas que possam realizar levantamentos e/ou análise de dados, realização
de estudos para fornecimento de subsídios e produção de documentos para dar
suporte projetos técnicos.
Especialistas com capacidade técnica para analisar programas, ações e
metodologias de trabalho e habilidade para elaboração de pareceres, propostas
recomendações de aprimoramento.
Capacidade para análise de problemas complexos, desenvolvimento de métodos,
metodologias de trabalho e abordagens que exijam exames aprofundados de
vários fatores técnicos para propor soluções e formular propostas de normas.
Exigência mínima de mestrado. No caso de TI, a certificação específica substitui o
mestrado.
Consultor altamente especializado, com experiência específica na área de
interesse. Reservado a autoridades em seu campo de atuação.
Usado somente em casos excepcionais, como aconselhamento em questões
políticas e estratégicas que irão direcionar a organização a executar uma
determinada ação e afetar diretamente a operação dos principais sistemas,
projetos e programas do Ministério.
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1. O nível de consultoria a ser contratado está diretamente relacionado à experiência/ formação
acadêmica mínima necessária do consultor, em função da complexidade do produto demandado.
2. O nível de consultoria deverá ser informado no formulário de solicitação de abertura de processo
seletivo, que deve ser assinado pelo Secretário da pasta.
3. No caso de contratação de consultoria superior, todos os produtos deverão ser aprovados
diretamente pelo Secretário da pasta. Admite-se no máximo 8 (oito) consultores no nível superior
por secretaria ao ano.
4. No caso de consultores executivos, a autorização para contratação deverá ser feita pelo Ministro,
que determinará o percentual permitido, sendo até 20%, de aumento do valor máximo de
remuneração pré-estabelecido. Os produtos deverão ser aprovados diretamente pelos Secretários
da pasta.
5. Deverá ser apresentada, anexa ao Termo de Referência, memória de cálculo com a previsão de
horas necessárias para a realização do trabalho a ser executado por produto.
6. A tabela de honorários incorporou aspectos positivos de práticas observadas em mercado e
demais ministérios e organismos que realizam contratação de pessoa física como consulto r. A
padronização foi realizada em reuniões de Secretários das pastas e aprovado pela Secretaria
Executiva. Ver Nota Técnica nº 13/2012 DPI/SE/MDS.
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ANEXO 2
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
para contratação de Serviços de Consultoria por Produto – Pessoa Física
Ação nº ____________________

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CÓDIGO DO PROJETO:
ENQUADRAMENTO NO PRODOC:
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
PRAZO DE EXECUÇÃO:
REMUNERAÇÃO PROPOSTA:
VALOR TOTAL:
VALOR POR PRODUTO:
NÍVEL DA CONSULTORIA
Nível Básico

Nível Médio

Nível Superior

JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO NÍVEL DA CONSULTORIA:

o

o

De aco rdo co m o Decreto 5151/2004, Art. 4 , § 6 , o ó rgão ou a entidade executora nacional somente proporá a
contratação de serviços técnico s de consultoria mediante comp rovação prévia de que esses serviços não podem ser
desempenhados por seus próprios servidores.
JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONSULTORIA
(

(

)

)

1.

Inexistência de competências que são essenciais para os trabalhos.

2.

Falta de disponibilidade de competências para realizar o trabalho (ainda que existam) em
virtude de alocação dos servidores (que detêm a competência) a outras atividades
prioritárias.
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(

)

3.

Nec essidade intrínseca do “olhar externo” ao órgão para execução das atividades e entrega
do produto pretendido.

ARGUMENTO EXPLICATIVO DA ÁREA DEMANDANTE DA NECESSIDADE DA CONSULTORIA:

EVIDÊNCIAS ( PONTOS 1 E 2) ACIMA SOBRE A NECESSIDADE DA CONSULTORIA.

Anexar NEGATIVA das áreas abaixo com competência regimental para realizar o trabalho
proposto e o parecer com análise do TR.
ASCOM: comunicação
DTI: tecnologia da informação

1.

NÃO APLICÁVEL (

):

INDICAÇÃO DA DATA DE PUBLICAÇÃO E PRAZO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS

Marcar a opção desejada

Dia

Prazo

(.....)

Quinta-feira

5 dias

(X)

Domingo

7 dias

(

)

Outro – indicar nos campos ao
lado

o

o

o

o1

Em acordo com o estabelecido no Decreto 5151/2004, Art. 4 , § 1 , § 2 e § 9 , informo que a realização da
atividade de consultoria, segundo o Termo de Refer ência anexo, será realizada por meio da entrega de produtos, uma
vez que se trata de serviços técnicos especializados que agregarão conhecimento inédito ao Ministério do
Desenvolvimento Social , possuindo caráter temporal e sem subordinação jurídica.

1

§ 1o Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na modalidade produto.
§ 2o O produto a que se refere o § 1º é o resultado de serviços técnicos especializados relativos a estudos técnicos,
planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal.
§ 9o Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem subordinação jurídica.
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Assinatura do (a) Secretário (a) e Data:
Obs: Termo de Referência e memória de cálculo em anexo
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ANEXO 3

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretaria-Executiva
Diretoria de Cooperação Técnica – DCT
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
MODALIDADE PRODUTO
NOME DO ORGANISMO E CÓDIGO DO PROJETO
SECRETARIA
Unidade
Demandante
Termo






Tel

DEPARTAMENTO

Data Elaboração

Data
conclusão
elaboração
TOR

da
da
do

COORDENAÇÃO
de Referência elaborado pela Comissão Técnica de Seleção, composta por:
Nome do servidor integrante da Comissão Técnica de Seleção:
Cargo:
SIAPE:
Nome do servidor integrante da Comissão Técnica de Seleção:
Cargo:
SIAPE:
Nome do servidor integrante da Comissão Técnica de Seleção:
Cargo:
SIAPE:
Telefones para contato dos
membros
da
Comissão
Técnica de Seleção:

e-mail

Endereços eletrônicos de contato dos membros da Comissão
Técnica de Seleção:

Nº da Ação no Plano de
Aquisições
(UNESCO)
ou no Planejamento da
Secretaria (PNUD e
FAO).
Atividade do PRODOC

Valor estimado

Código

Descrição: Descrição da atividade no PRODOC ( RPA ou ORA)

RPA OU ORA

Alocar a atividade, baseado nas atividades e produtos do
consultor.

Inserir valor de acordo com a memória de cálculo (anexo 2)
Página | 39

Orientações básicas para contratação e pagamento de consultor individual
1- Objetivo da contratação
O objetivo da contratação do consultor: Estabelecer o que se deverá obter como resultante da execução dos
trabalhos. – deve estar de acordo com o previsto no Plano de Aquisições (UNESCO) ou no Planejamento
da Secretaria (PNUD e FAO).
2 – Contexto
Deve conter a justificativa da necessidade e importância da contratação e dos produtos para o Projeto e para
o MDS, indicando como serão utilizados os seus resultados. Por quê? Para quê? O que se espera?
3 – Escopo do trabalho e limites da consultoria
Atividades a serem desenvolvidas e metodologia de trabalho para elaboração dos produtos. Deverão ser
mencionadas: reuniões a serem realizadas (com quem, onde, frequência), viagens, pesquisas, e outras
atividades necessárias ao atendimento do objetivo da contratação.
DEVEM CONSTAR TODAS AS ATIVIDADES INFORMADAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO.
Os limites se referem ao escopo da consultoria. Até onde vai o trabalho do consultor? O que não se espera
do consultor?
4 – Resultados e Produtos esperados
Os produtos a serem apresentados pelo consultor como resultado das atividades desenvolvidas são abaixo descritos:
PRODUTOS
DESCRIÇÃO
% sobre o total
Data para entrega

1

2

3

Produto 1:

XX dias após a assinatura
do contrato

Produto 2:

XX dias após a assinatura
do contrato

Produto 3:

XX dias após a assinatura
do contrato

O consultor deverá garantir que os serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as
especificações e no prazo estabelecido neste termo de referência.
O consultor deverá seguir as orientações do supervisor da consultoria e submeter os produtos para sua apreciação e
aprovação em tempo hábil para que seja possível a realização de ajustes que venham ser necessários dentro do prazo
da entrega do produto.
O produto entregue pelo consultor, aprovado pela área, deve ser enviado via e-mail em for mato PDF e certificado pelo
consultor através da Declaração de Autoria de Produto via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, e 1 via física com
todas as páginas rubricadas (FAO).
(Pode-se detalhar aqui outros pontos sobre como o produto dever ser apresentado: regras ABNT, apresentação oral,
etc...)
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Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdos da internet ou livros de outros
autores sem os créditos devidos ou ainda sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados
pelo consultor.
Não serão aceitos produtos que apresentem textos já escritos pelo consultor em outros produtos ou
publicações sem referência a eles. O produto elaborado requer ineditismo.
Os produtos serão pagos após a aprovação pelo supervisor do contrato, pelo Diretor Nacional de Projetos e pelo oficial
de programas do Organismo.

5 – Requisitos e Critérios de Avaliação
Requisitos obrigatórios:



Acadêmicos:
Qualificação/Experiência Profissional:

Outros critérios de avaliação:



Acadêmicos:
Qualificação/Experiência Profissional:

6- Restrições para contratação de servidores públicos, professores federais e bolsistas
Segundo Decreto 5.151/2004, não pode ser contratado servidor ativo, ainda que licenciado, da administração pública
federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios, direta ou indireta, bem como de empregado de suas subsidiárias
e controladas. O candidato também não deve pertencer ao quadro funcional das instituições de ensino superior
qualificadas para atuar enquanto agências implementadoras. Durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO 2017 é permitida a contratação de servidores públicos que se encontrem em licença sem remuneração para
tratar de interesse particular.
Ainda, durante a vigência da Lei de Diretri zes Orçamentárias – LDO 2017 é permitida a contratação de professor de
Universidades, inclusive os de dedicação exclusiva, para realização de pesquisas e estudos de excelência, desde que:
haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem de inexistência de incompatibilidade de
horários e de comprometimento das atividades atribuídas . Os projetos de pesquisas e estudos devem ser aprovados
pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade ao qual esteja vinculado o professor.
No caso de projetos financiados com recursos externos, para a contratação de professores, é necessária, ainda, a não
objeção prévia do Banco financiador para efetuar a contratação.
Em conformidade com o artigo 1º da Portaria conjunta CAPES/CNPq nº 1, de 15 de julho de 2010, o bolsista de
instituição federal (CNPQ e CAPES) pode exercer função de consultoria em projetos de cooperação técnica
internacional, desde que relacionada à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e
tecnológica, sendo necessária a autorização do orientador, devidamente informada à coordenação do curso ou
programa de pós-graduação em que estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES.
(TEXTO APENAS PARA TDR DA UNESCO) Conforme as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas
por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, é vedada a contratação de
candidatos, neste processo de seleção, que tenham r elação familia r ou comercial próxima com um profissional da
equipe do Mutuário (ou da agência executora do projeto ou de um beneficiário de parte do empréstimo) e estejam
envolvidos direta ou indiretamente em qualquer etapa: (i) elaboração do Termo de Referência, (ii) d o processo de
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seleção referente a esse contrato ou (iii) da supervisão do referido contrato.

(TEXTO APENAS PARA TDR DA UNESCO) Ainda, de acordo com Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores
Financiadas por Empréstimos do BIRD e Cr éditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, funcionários do
governo e servidores públicos do país do Mutuário só poderão ser contratados para serviços de consultoria no país do
Mutuário, tanto individualmente ou como membros da equipe proposta por uma empr esa de consultoria, se essa
contratação não for conflitante com as leis, regulamentos e políticas, trabalhistas ou não, do país do Mutuário; e se (i)
estiverem em licença sem vencimento ou tiverem pedido demissão ou se aposentado; (ii) não tiverem sido con tratados
pela instituição para a qual trabalhavam antes de entrar em licença sem vencimento, pedir demissão ou se aposentar e
(iii) a sua contratação não gerar qualquer tipo de conflito de interesses. No caso de licença sem vencimento, pedido de
demissão ou aposentadoria a contratação fica vedada por um período de pelo menos seis (6) meses entre o início da
licença sem vencimento ou a desvinculação do candidato do Ministério e o início do contrato da consultoria.
(TEXTO APENAS PARA TDR DA FAO E DO PNUD) Confor me a Lei nº 12.813/2013, que dispõe sobre o conflito de
interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Público Executivo federal e impedimentos posteriores ao
exercício do cargo ou emprego, configura conflito de interesses após o exercício de car go ou empr ego no âmbito do
Poder Executivo federal (alínea c, inciso II do artigo 6º):
...
II – no período de 6(seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração , destituição, demissão ou aposentadoria,
salvo quando expressamente autorizado, confo rme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela
Controladoria-Geral da União:
...
c)celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos d e serviço, consultoria assesso ramen to ou
atividades similares, vinculados, ainda que indireta mente, ao órgão ou entidade em que tenha o cupado o ca rgo ou
emprego;...
(TEXTO APENAS PARA TDR DA FAO E DO PNUD) A autorização da contratação pela CGU deverá dar -se nos termos da
Portaria Interministerial nº 333/2013 e da Portaria 351/2014 do MDS.
(TEXTO APENAS PARA TDR DA FAO E DO PNUD) Ainda, nos termos da Lei n° 12.813/13, o candidato deve informar no
currículo a informação sobre parentesco com servidor ou ex -servidor do Ministério do Desenvolvimento Social . Caso
haja parentesco, previamente à contratação, deverá haver consulta à Comissão de Ética sobre possível risco de conflito
de interesse.
É VEDADA A CO NTRATAÇÃO DE CANDIDATO QUE TENHA PARTICIPADO, MESMO QUE PO NTUALMENTE, DOS
TRABALHOS DE CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO, AUTORIZAÇÃO OU PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM Q UESTÃO.

7 - Número de vagas
Número de consultores a serem contratados (Só é permitido um TOR para mais de uma vaga se os trabalhos
forem similares com distribuição geográfica diferente).
8 - Forma de pagamento
Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com a entrega dos produtos, uma
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vez aprovados pelo Supervisor do Contrato.
9 – Insumos disponíveis
Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagens consideradas essenciais para a execução
das atividades previstas neste Termo de Referência não estão incluídos na remuneração contratada, não se
constituindo responsabilidade do consultor.
Devem ser relacionados os documentos e materiais a serem disponibilizados pelo MDS ao consultor para
execução do trabalho.
10 - Localidade do trabalho

Atenção a este item: se a localidade de trabalho for Brasília, o projeto não poderá emitir passagens e diárias
para Brasília. Se realmente não for de grande importância que o consultor resida em Brasília para
consecução da consultoria, aconselha-se colocar a localidade “local de residência do consultor”.
11 - Data de início
Imediata, após a assinatura do contrato.
12 – Prazo de execução
Vigência do contrato (em dias ou meses). Deve estar dentro da vigência do Projeto e não pode ultrapassar:
UNESCO: 12 meses (365 dias). Devido a restrições do sistema da UNESCO, o prazo final do contrato deve ser
o mesmo de entrega do último produto.
FAO: 11 meses (330 dias). Devido a restrições do sistema da FAO, o prazo final do contrato deve ser o
mesmo de entrega do último produto.
PNUD: 12 meses (365 dias).

13 - Nome e cargo do Supervisor
Nome e cargo da pessoa que vai atestar o(s) produto(s) do(s) consultor (es). Recomenda-se ser o diretor do
departamento.
14 – Orientações para o preenchimento do currículo
Devem ser formuladas orientações acerca do conteúdo dos currículos, de forma que seja facilitada a
avaliação dos currículos pela comissão técnica. É importante que se destaque a importância de trazer
informações de relevância para a consultoria sendo contratada.

Ao preencher o currículo, o candidato deverá descrever minuciosamente as experiências profissionais e se
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atentar para a precisão no emprego das palavras, de forma a deixar claras as atividades desempenhadas e os
níveis de conhecimento e experiência em relação aos critérios de avaliação previstos no Edital. É
recomendável especificar, por exemplo, para cada experiência, a data completa de início e fim, o tipo de
vínculo, a instituição demandante ou à qual estava vinculada, o nome ou descrição dos projetos envolvidos,
as atividades desenvolvidas e quaisquer outras informações que o candidato achar relevante para a sua
avaliação. Devem constar como experiências separadas diferentes funções que o candidato exercer em uma
mesma instituição.
No que se refere à formação acadêmica, o candidato deverá informar os cursos realizados, data de início e
término e o nível do curso. Além disso, deverá incluir no campo de informações relevantes os temas da
monografia, dissertação e tese, quando houver.
As informações prestadas devem ser relevantes para a consultoria que está sendo contratada.
Eventualmente poderão ser solicitados, por e-mail, esclarecimentos adicionais quanto à experiência
profissional e acadêmica dos candidatos.
Será solicitado ao consultor selecionado comprovar no prazo de 5 dias úteis, antes de sua contratação,
experiência profissional e acadêmica dos requisitos nos quais foi pontuado. A não apresentação dos
documentos comprobatórios no prazo solicitado implicará na desclassificação automática do candidato.
No caso de experiência laboral, serão aceitos atestados tais como: declaração do empregador com a
descrição da atividade e sua duração e/ ou a cópia de publicação de portarias de nomeação em diários
oficiais (municipais, estaduais ou da União). No caso de publicações, a comprovação será feita pela cópia da
capa e sumário do volume em questão, acompanhado da cópia da ficha catalográfica em que conste o ISBN
ou o ISSN pertinente. No caso de processos de formação, a comprovação será feita pela cópia do diploma ou
certificado em questão. Para a comprovação de títulos de pós-graduação, na impossibilidade de
apresentação da cópia dos diplomas correspondentes, será aceita, alternativamente, cópia da ata de defesa
do trabalho final (monografia, dissertação ou tese, conforme o nível) acompanhada do respectivo histórico
escolar.
ANEXO 1 - AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS RECEBIDOS
Os currículos recebidos dentro do prazo previsto e no formato exigido no Edital serão avaliados em duas
etapas a seguir descritas, de acordo com os critérios estabelecidos no item 5 do Termo de Referência.
Etapa 1: Nesta fase, os currículos dos candidatos serão analisados para verificação do cumprimento dos
requisitos obrigatórios (e, portanto, eliminatórios), de acordo com as qualificações profissionais obrigatórias
de formação acadêmica e experiência profissional informadas no item 5 deste Termo de Referência.
Para seguir para a próxima etapa, é necessário que pelo menos 3 candidatos possuam os requisitos
obrigatórios.
Etapa 2: Nesta fase, serão pontuados, exclusivamente, os currículos válidos, ou seja, aqueles que obtiverem
resposta “SIM” em todos os requisitos obrigatórios. A pontuação será o resultado da análise dos critérios de
formação acadêmica e experiência profissional informadas no item 5 deste Termo de Referência.
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Reunião de Negociação/Alinhamento da Contratação
O candidato que obtiver a maior nota, na soma dos pontos obtidos na análise curricular, será convocado
para uma Reunião de Negociação/Alinhamento para Contratação, na qual serão discutidos o Termo de
Referência, plano de trabalho, a metodologia, insumos (viagens, material, etc.), método de coleta de dados e
condições do contrato, etc.
Na reunião o valor da consultoria é informado ao candidato para que seja aceito ou recusado. Caso o
candidato não aceite o valor proposto, ele deverá assinar o termo de recusa e a ata da negociação, que será
considerada fracassada. A reunião em áudio ou videoconferência caso o consultor não resida em Brasília.
Previamente à convocação da Reunião, será solicitado ao candidato selecionado a apresentação de cópias
autenticadas dos documentos comprobatórios, a serem listados pela Comissão Técnica de Seleção, no prazo
de até 5 dias úteis. Caso não apresente os documentos no prazo solicitado, candidato será e não houver a
apresentação dos documentos solicitados, o candidato será desclassificado e o próximo candidato
classificado na seleção será convocado para apresentação dos documentos.
A Reunião ocorrerá na presença do candidato, dos 3 membros da Comissão Técnica de Seleção e de um
membro da equipe da Diretoria de Cooperação Técnica.
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ANEXO 2 –Critérios de Avaliação – O documento não deve ser publicado
Orientações:
A pontuação máxima dos requisitos acadêmicos e obrigatórios devem somar 100 pontos. A distribuição
entre os requisitos acadêmicos e obrigatórios deverá ser feita de acordo com o perfil necessário para a
consultoria. (A distribuição de pontos deve ser feita na proporção 30/70 ou 40/60)

Nota de corte: 60 pontos
Etapa 1
Analise de currículos válidos
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

Sim / Não

Formação
Acadêmica
Experiência
Profissional
Requisito obrigatório mais relevante a ser considerado para a formação da lista
curta:________________

Etapa 2
Avaliação curricular (Inclui os requisitos obrigatórios)

CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA

PONTOS

1

Graduação em ....

Até (x) pontos

2

Pós-graduação...

3

Cursos
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CRITÉRIOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1

Experiência profissional em ...

2

Experiência profissional em atividades de ...

PONTOS

Até
pontos
3

Experiência profissional em atividades de ...

5

Experiência na elaboração de ...

(y)
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ANEXO 3- Memória de Cálculo
Tipo de consultoria
Consultor Individual
Título da Consultoria
Valor no plano de aquisições R$
US$
Método de seleção
CI

Produto 1:
Atividade 1:
Atividade 2:
Atividade 3:
Atividade 4:

Remunerações
Dias úteis

Horas técnicas

Valor (R$)/ hora

Total (R$)

Valor total do produto (R$):

0
0
0
0
0

Valor total do produto (R$):

0
0
0
0
0

Valor total do produto (R$):
Estimativa do total da contratação R$

0
0
0
0
0
0

Produto 2:
Atividade 1:
Atividade 2:
Atividade 3:
Atividade 4:
Produto 3:
Atividade 1:
Atividade 2:
Atividade 3:
Atividade 4:
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Assinaturas necessárias:

Membro da equipe de Contratação de Pessoa Física Responsável pela Aprovação Formal do Termo de Referência
Membros da Comissão Técnica de Seleção
[INSERIR OS NOMES DOS MEMBROS DA CT]
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ANEXO 4
...............................................................................................

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

SELEÇÃO DE CONSULTORES
CONSULTOR TÉCNICO ESPECIALIZADO

Logo do Organismo
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CONSULTORES
CONSULTOR TÉCNICO ESPECIALIZADO

Nome do projeto

Brasil
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OBJETO DA CONSULTORIA:

Componente do Projeto:
Objetivo do Projeto:
Conteúdo

SEÇÃO I – Relatório de Avaliação ....................................................
1. Contexto
2. Comissão Técnica de Seleção..................................................
3. Divulgação e Seleção dos Currículos Válidos
4. Avaliação
5. Resultado
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ANEXOS – Formulários de avaliação individual dos membros da comissão técnica

SEÇÃO I – Relatório de Avaliação

1.

Contexto

O MDS, por intermédio do Projeto [nome do projeto], está em processo de contratação de
serviços de consultoria de pessoa física para [objetivo da contratação], de acordo com o Decreto
5151/2004.
Esta contratação se insere no Componente X (descrição do componente) e está
enquadrada dentro do Projeto de Cooperação Técnica com a (nome do organismo), no Objetivo
Imediato Y (descrever o objetivo), Produto Y.1– (descrever o produto).
Espera-se que a consultoria a ser desenvolvida traga como resultado... {Relatar
brevemente a necessidade da consultoria e os resultados esperados para o projeto}

2.

Comissão Técnica de Seleção

Instituída pela Portaria nº_______ de ___/__/__, publicada no Boletim de Serviço de ___/__/__.
Composta por 03 (três) servidores do Ministério do Desenvolvimento Social:
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i.

Nome:
Cargo:
SIAPE:

ii.

Nome:
Cargo:
SIAPE:

iii.

Nome:
Cargo:
SIAPE:

3.
a.

Divulgação e Seleção dos Currículos Válidos
Publicação

Data da publicação do Edital
Veículos de publicação

Correio Braziliense, Diário Oficial da
União (DOU), Sítio eletrônico do MDS,
Sítio do Organismo.
Outros:

Prazo de recebimento dos currículos

___/___/___ a ___/___/____

Número de currículos recebidos
Período de análise dos currículos
b.

Lista de currículos recebidos:
Candidato
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1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
c.

Requisitos obrigatórios constante do Termo de Referência:

Formação
Acadêmica
Experiência
Profissional

d.

Candidatos eliminados por não possuírem os requisitos obrigatórios:

Candidato

Formação acadêmica

Experiência profissional

(SIM/NÃO)

(SIM/NÃO)
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e.

Após a aplicação do filtro acima, os seguintes candidatos tiveram os currículos considerados
válidos:

Candidato

Formação
acadêmica

Experiência profissional
informada

informada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Página | 56

8.
f.

Informações sobre a formação de Lista Curta (se for o caso):

Quadro I - Aplicação do Critério X (definido no Termo de Referência) para formação de Lista curta
Candidatos
Nome
(ordem aleatória)

1

a

2

b

3

c

4

d

5

e

6

d

7

e

8

d

9

e

10

d

11

e

12

d

13

e

Nota
Avaliador 1

Nota
Avaliador 2

Nota
Média por
Avaliador
candidato
3

Quadro II - Candidatos válidos após formação de Lista Curta (10 primeiros colocados)

Candidatos

Nome

1

a

2

e

3

b

4

d

5

e

6

d

Nota
Avaliador 1

Nota
Avaliador 2

Nota
Média por
Avaliador
candidato
3

Página | 57

7

c

8

d

9

d

10

e

g.

Nota de corte: 60 pontos

h.

Candidatos eliminados por não possuírem a pontuação mínima:

Candidato

Pontuação

4. Avaliação
Deverão ser acrescentados ou diminuídos os quadros resu mo da planilha de avaliação individual abaixo de acordo
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com o número de currículos válidos com pontuação mínima analisados.

Candidatos Classificados
1º colocado
Conforme o quadro abaixo, resumo das planilhas de avaliação individual dos membros da
Comissão Técnica de Seleção, anexas ao relatório, o candidato com melhor pontuação foi:
Candidato:
Pontuação:
Avaliadores

Critérios acadêmicos

Subtotal A

Critérios de experiência

Subtotal B

Pontuação
(A+B)

1

2

3

1

2

3

Nome
Nome
Nome
PONTUAÇÃO MÉDIA FINAL

2º colocado
Conforme o quadro abaixo, resumo das planilhas de avaliação individual dos membros da
Comissão Técnica de Seleção, anexas ao relatório, o candidato com a segunda melhor pontuação
foi:
Candidato:
Pontuação:
Avaliadores

Critérios acadêmicos

Subtotal A

Critérios de experiência

Subtotal B

Pontuação
(A+B)

1

2

3

1

2

3

Nome
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Nome
Nome
PONTUAÇÃO MÉDIA FINAL

3º colocado
Conforme o quadro abaixo, resumo das planilhas de avaliação individual dos membros da
Comissão Técnica de Seleção, anexas ao relatório, o candidato com a terceira melhor pontuação
foi:
Candidato:
Pontuação:
Avaliadores

Critérios acadêmicos

Subtotal A

Critérios de experiência

Subtotal B

Pontuação
(A+B)

1

2

3

1

2

3

Nome
Nome
Nome
PONTUAÇÃO MÉDIA FINAL

5. Resultado final
Tendo observado os requisitos obrigatórios, os critérios de avaliação e a pontuação mínima,
contemplados no Termo de Referência, a Comissão de Técnica de Seleção concluiu que os candidatos
abaixo foram classificados e estão aptos à execução do serviço de consultoria para o objeto previsto.
Esta comissão recomenda a contratação, em conformidade com o Termo de Referência, do primeiro
colocado.
Os demais candidatos classificados deverão ser convocados na ordem de classificação no caso de
desistência do candidato indicado para a contratação.
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Consultores

Pontuação
Final

Classificação

Assinaturas necessárias: Membros da Comissão Técnica de Seleção que realizaram as análises dos
currículos

Orientações aos avaliadores

1- Apenas os currículos dos candidatos que tiverem os seus currículos considerados como válidos
(atendam a todos os requisitos obrigatórios) devem ser avaliados na planilha de avalição. Cada
avaliador deve preencher uma planilha, pontuando os candidatos nos critérios de acordo com
a planilha aprovada pela SE/DCT/CGEACT/CCC.
2- Se houver mais de 10 currículos, o critério obrigatório de maior relevância para a Comissão
Técnica de Seleção, indicado no Termo de Referência (Anexo 2) como maior relevância, será
analisado em todos os currículos para selecionar os dez currículos mais relevantes para seguir
para a lista curta de 10, que deverão seguir para a avaliação individual.
3- Não se espera que todos os profissionais que atendam aos requis itos mínimos recebam a
mesma pontuação, mas sim que o avaliador atribua a melhor nota ao melhor candidato,
considerando a relevância do currículo do consultor frente ao serviço de consultoria. Notas
sucessivamente e proporcionalmente inferiores são atribuídas aos demais candidatos. É
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importante observar que a melhor nota não significa pontuação máxima, mas sim a maior nota
entre os candidatos, a qual pode ou não atingir a pontuação máxima disponível.
4- A Comissão Técnica de Seleção poderá solicitar esclarecimentos sobre o currículo do candidato
por e-mail. O consultor poderá acrescentar informações caso haja dúvida da Comissão. Todos
os e-mails trocados deverão ser anexados a este relatório.
5- Todos os critérios acadêmicos e profissionais são pontuáveis, inclusive os requisitos
obrigatórios.
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ANEXO 5
FICHA DE DADOS CADASTRAIS

DADOS CADASTRAIS – PESSOAS FÍSICAS

Nome completo:

CPF:

RG:

NACIONALIDADE:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE: (

UF:

)

CEP:

CELULAR: (

)

Página | 63

DADOS BANCÁRIOS:
Nome e número do banco:
Agência:
Conta Corrente:
Obs1: A titularidade da conta corrente deverá ser do consultor.
Obs2: A UNESCO permite o pagamento em conta-poupança da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

E-mail:
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ANEXO 6
Modelo de Portaria

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NOME DA SECRETARIA

PORTARIA Nº

, DE

DE MÊS DE ANO.

A [Nome da secretaria] DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições que lhe

confere o art. 38, IV e V, do Anexo do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, e tendo em vista
o disposto no art. 29, parágrafo único, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e no art. 55 da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e considerando o exposto no NOME, CÓDIGO E OBJETIVO DO
PROJETO.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão Técnica de Seleção para a contratação de consultor individual para (objeto da
consultoria), no âmbito do NOME E CÓDIGO DO PROJETO.
Art. 2º Designar os seguintes Servidores para compor a Comissão Té cnica de Seleção De Consultor
Individual, de que trata o art. 1º:
I – Nome – SIAPE;
II – Nome – SIAPE;
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III – Nome – SIAPE;
IV – Nome – SIAPE. (Suplente)
Art. 3º Compete à Comissão Técnica:
I-

Elaborar o Termo de Referência;

II-

Realizar a análise dos currículos e seleção do consultor;

III-

Decidir o resultado final do processo de seleção.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e abrangerá todo o período do processo de
contratação supramencionado.

Nome do Secretário
Cargo
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ANEXO 7
Modelo de Nota Técnica de Aprovação de Produto

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA
DEPARTAMENTO
Nota Técnica nº

/2015/DEPARTAMENTO/SECRETARI A/MDS

Brasília, 00 de mês de 2017

PROJETO
Nome do Projeto

CONSULTOR
Nome do consultor

TÍTULO DO PRODUTO
Produto nº 00 – Descrição do produto, conforme estabelecido no Termo de Referência.
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NÍVEL DA CONSULTORIA
Nível Básico

Nível Médio

Nível Superior

VALOR DO PRODUTO PREVISTO NO CONTRATO
R$ 00.000,00 (valor em reais, por extenso).

DATA DE ENTREGA DO PRODUTO PELO CONSULTOR
01/01/2001

RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PARA PRODUÇÃO DO PRODUTO




Relatar as atividades previstas no item “escopo” do Termo de Referência q ue foram realizadas pelo
consultor para produzir o produto. Exemplos: reuniões (inclusive co m o supervisor), viagens, acesso a
documentos e sistemas, comunicações com a área técnica, e outras açõ es que foram necessárias que
não estavam previstas no Termo de Referência.
Informar e justificar as atividades previstas, mas não realizadas.



Informar as verificações realizadas pelo supervisor do contrato para garantir a qualidade do produto.

AVALIAÇÃO DO PRODUTO
Relato da análise do produto pelo supervisor, contendo, no mínimo:
a)
b)

Descrição e avaliação do conteúdo do produto;
Informação de co mo o documento apresentado pelo consultor atende de fo rma completa e
satisfatória às especificações previstas no contrato; e
Página | 68

c)

Se o produto for aceito de fo rma pa rcial, descrever as dificuldades encontradas pelo consulto r para
completar o produto.

APROVADO
Sim, totalmente.

Sim, parcialmente.

Não.

VALOR DO PRODUTO A SER PAGO
R$ 00.000,00 (valor em reais, por extenso).
No caso de Glosa no pagamento do produto, devido a uma aprovação parcial, descrever a metodologia
utilizada para o cálculo do valor a ser pago, podendo a memória de cálculo ser utilizada como base.

JUSTIFICATIVA PARA APROVAÇÃO PARCIAL OU NÃO APROVAÇÃO (se for o caso)


No caso de pagamento parcial, informar como a área técnica aproveitará o p roduto apresentado pelo
consultor.



No caso de rescisão de contrato sem a entrega de todos os produtos previstos no contrato, d eve ser
relatado co mo os produtos entregues serão aproveitados e info rmado sobre a necessidade de
convocação do próximo candidato aprovado na seleção.

JUSTIFICATIVA PARA ATRASO, ADIANTAMENTO E/OU INVERSÃO NA ENTREGA DO PRODUTO



Qualquer atraso na entrega dos produtos deve ser justificado.
Adiantamentos na entrega dos produtos acima de 30 dias deve ser justificado.



No caso de inversões nas entregas dos produtos, o produ to entregue assu me a data de entrega do
produto que deveria ser entregue.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO E RESULTADO – OBRIGATÓRIO PARA O ÚLTIMO PRODUTO E QUANDO COUBER
PARA OS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.



Informar os resultados da consulto ria para a elaboração e implementa ção da política objeto da
contratação.
Descrever desdobramentos ocorridos em função dos achados do consultor.

SUPERVISOR(A)
DIRETOR(A)
SECRETÁRIO(A) – consultoria nível superior
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ANEXO 8

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA
Departamento
TERMO DE COMPROMISSO
Pelo presente instrumento, eu, __________________________________________, inscrito no CPF
sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, membro da Comissão Técnica de Seleção de Processo Seletivo para
contratação de consultor para (OBJETO DA CONTRATAÇÃO), nomeado conforme Portaria nº X de
xx/xx/xxxx, ME COMPROMETO A:
a) Manter confidencialidade durante todo o processo de elaboração do Termo de Referência e de
seleção do consultor até a divulgação do resultado final pela Diretoria de Cooperação Técnica DCT/SE;
b) Não permitir acesso de terceiros ao Termo de Referência desde o momento da sua elaboração
até a sua publicação, exceto para os demais membros da Comissão Técnica de Seleção do
presente processo e aos responsáveis pela tramitação do processo, análise e aprovação da
contratação;
c) Não me inscrever no referido Processo Seletivo;
d) Tratar todos os candidatos com igualdade; e
e) Declarar-me impedido de compor as demais fases do processo de seleção caso algum
candidato inscrito seja meu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na
colateral, ou seja meu amigo íntimo, ou meu inimigo capital, ou que manteve ou mantenha
comigo qualquer vínculo profissional ou comercial.

Brasília,

de mês de ano.

NOME DO SERVIDOR
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CARGO
SIAPE

ANEXO 9

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA CONTRATAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu, __________________________________________, inscrito no CPF
sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, candidato selecionado para o Edital XX/20XX do Projeto XXXX, DECLARO:
a) Não ter tido acesso ao Termo de Referência e ao Edital antes de sua publicação;
b) Não ser cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, amigo
íntimo, ou manter qualquer vínculo profissional ou comercial com membro da Comissão
Técnica de Seleção ou Supervisor do Contrato.
c) Não manter vínculo empregatício com nenhum órgão de governo, tanto em âmbito federal
quanto estadual ou municipal, bem como com suas autarquias e empresas.
d) Não ter mantido vínculo empregatício o Ministério do Desenvolvimento Social nos últimos 6
(seis) meses.
e) Não estar cumprindo contrato de consultoria por produto em qualquer outro projeto de
cooperação técnica internacional, comprometendo-me a respeitar os prazos estipulados nos
incisos I a III, § 5°, artigo 21 da Portaria MRE n° 717 de 09/12/2006.
Ainda, comprometo-me a informar ao supervisor do contrato a ser assinado a ocorrência de
nomeação em cargo público, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis antes da posse, ou a
intenção de assinatura de outro contrato de consultoria por produto, para que a rescisão do contrato
seja feita.
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Bra s ília,

de mês de a no.

ASSINATURA DO CONSULTOR
NOME DO CONSULTOR

ANEXO 10
Orientações para o preenchimento da planilha de avaliação

1. Planilha Matriz

A Planilha Matriz traz as informações os critérios de avaliação, a forma de pontuá-los e as
definições dos graus de pontuações dos critérios.


Coluna A: Informa a distribuição da pontuação entre os critérios de avaliação de
formação acadêmica e experiência profissional, conforme estabelecido no anexo 2 do
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Termo de Referência. Ao clicar sobre o valor da pontuação a função irá possibilitar optar
por uma das duas poções disponíveis: 30/70 ou 40/60. A escolha deve ser feita pelo
grau de relevância da formação acadêmica na pontuação dos critérios.
Coluna B – Critérios: Informa a numeração atribuída ao critério de avaliação da coluna
C. As dados das linhas são migradas para as planilhas de “critérios” de números
correspondentes ao número do critério.
Coluna C – Detalhamento do critério: Informa os critérios de avalição determinados no
item 5 e no anexo 2 do Termo de Referência. O nome do critério deve ser exatamente
como é informado no Termo de Referência.
Coluna D – Peso: Informa o peso do critério de avaliação. Os critérios desejáveis
recebem peso 1 e os mandatórios recebem peso 2. A formação acadêmica mínima
exigida no Termo de Referência deve ter sempre peso 1, apesar de ser mandatório.
Coluna E – Critério Eliminatório?: A coluna é automaticamente preenchida após a
definição dos pesos dos critérios na Coluna D.
Coluna F – Pontuação Máxima por critério: É preenchida automaticamente após a
definição da distribuição da pontuação entre os critérios de avaliação de formação
acadêmica e experiência profissional na coluna A e dos pesos dos critérios na coluna D.
Coluna G – Peso ajustado: Caso nenhum candidato apresente algum critério, a
pontuação será desse critério será redistribuída para os demais critérios, conforme o
peso estabelecido na coluna D. Isso garante que a pontuação do critério não
apresentado pelos candidatos seja perdida na seleção.
Coluna H – Graus para uso dos avaliadores: As formações acadêmicas e
experiências profissionais apresentadas pelos candidatos podem ser
qualificadas em “ruim”, “satisfatório”, “muito bom” e “excelente”. As
definições desses graus devem ser detalhadas pela Comissão Técnica de
Seleção na coluna M.
Colunas I e J – Percentuais por Grau: determinam os percentuais mínimo
e máximo de pontuação para cada grau.
Colunas K e L – Notas por Grau: Informam as notas mínima e máxima para
cada grau. As informações são automaticamente preenchidas de acordo com a
definição da distribuição da pontuação entre os critérios de avaliação de formação
acadêmica e experiência profissional na coluna A e dos pesos dos critérios na coluna D,
baseado nos percentuais por grau das colunas I e J.
Coluna M – Definição de graus compartilhada dos avaliadores, com base no TDR: A
Comissão Técnica de Seleção deve definir quais formações acadêmicas e experiências
profissionais a serem apresentadas pelos candidatos serão qualificadas como “ruim”,
“satisfatório”, “muito bom” e “excelente”. As definições devem ser qualitativas e nunca
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quantitativas, ou seja, não devem ser definidas com base no tempo de experiência
apresentado pelo candidato. O objetivo da avaliação por relevância é selecionar o
currículo com as melhores formações e experiências profissionais, de acordo com as
exigências do Termo de Referência, e não o currículo que possui maior tempo de
experiência. Deve haver definição para todos os graus de todos os critérios, exceto nos
critérios mandatórios, que devem ser considerados como no mínimo “satisfatórios” e
nunca como “ruim” ou “não relevante” para a consultoria.

2. Planilha Candidatos

A Planilha Candidato é preenchida automaticamente com as informações das pontuações dos
candidatos com currículos válidos que são inseridas nas planilhas de “critérios”. Cabe à
Comissão Técnica de Seleção preencher a coluna B com o nome de cada candidato a ser
considerado como 1, 2, 3, etc.
Se houver mais de 10 currículos válidos, o critério obrigatório de maior relevância para a
Comissão Técnica de Seleção, indicado no Termo de Referência como de maior relevância, será
analisado em todos os currículos para selecionar os dez currículos mais relevantes para seguir
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para a lista curta de 10, que deverão seguir para a avaliação individual.
Havendo pelo menos 3 (três) currículos com pontuações acima de 60 pontos (nota de corte), a
seleção é considerada válida. Caso contrário, a Secretaria deve devolver o processo com a
solicitação e justificativa para nova publicação.

3. Planilha “Critérios”

As Planilhas “Critério X” devem ser utilizadas para o preenchimento das notas de cada
candidato no critério X, e as informações do nome do critério, peso, e pontuações mínima e
máxima são preenchidas automaticamente, conforme definido na Planilha Matriz.
Primeiramente deve ser preenchido o grau atribuído ao critério apresentado pelo candidato no
currículo como “ruim”, “satisfatório”, “muito bom” e “excelente”, de acordo com as definições
dos graus na Planilha Matriz. Depois, a pontuação deve ser inserida dentro faixa de pontuação
do grau de atribuído.
A planilha, ainda, permite que sejam selecionadas a opções de “Não relevante”, caso a
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formação ou experiência profissional não esteja dentro do que foi previsto dentro das
definições de graus compartilhada dos avaliadores, e de “ Não apresenta”, no caso de o
candidato não apresentar o critério não mandatório. Nesses casos as pontuações a serem
atribuídas será automaticamente preenchida como zero.

As pontuações atribuídas a cada candidato irão constar automaticamente na Planilha
Candidatos.

As pontuações devem ser justificadas de forma qualitativa nos campos de “justificativas para os
graus atribuídos”. No caso das opções de “Não relevante” ou “Não apresenta”, as justificativas
não são obrigatórias.
Caso os avaliadores julguem necessário, poderão solicitar aos candidatos classificados, por
e-mail, esclarecimentos ou detalhamento adicional quanto às experiências e atividades que
constam no currículo encaminhado. Todos os e-mails trocados com candidatos devem ser
anexados ao Relatório de Avaliação – Anexo 3.
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