
                                              
                                                   
 

 

Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ4012  EDITAL Nº 001/2014 

1. Perfil: 001/2014-CGIR 

2. Nª de vagas:1 (uma) 
3. Qualificação educacional: Nível superior em ciências da computação OU processamento de dados 
OU gestão de sistemas de informação. 
4. Experiência profissional: Certificação PMP (ao menos 2 anos); experiência comprovada no 
desenvolvimento de sistemas informação georreferenciados em software livre (ao menos 2 anos); 
conhecimento de linguagem de programação JAVA (ao menos 3 anos); conhecimento de 
Frameworks JAVA - Struts, Hibernate, JSF, Spring, Grails, Android (ao menos 2 anos). 
5. Atividades:  
I. Participar das reuniões com o Coordenador do Projeto designado pelo Departamento de 
Patrimônio Imaterial e com a equipe técnica sempre que necessário, atendendo ao previsto no 
Plano de Trabalho. Cada reunião deve ter uma ata sucinta com os encaminhamentos acordados e 
ajustados ao plano de trabalho homologado pela Contratante. 
II. Realizar reuniões com a equipe gestora do SICG (DEPAM e CGTI/DPA). Cada reunião deve ter 
uma ata sucinta com os encaminhamentos acordados e ajustados ao plano de trabalho homologado 
pela Contratante. 
III. Realizar estudos, análise dos documentos selecionados pelo DPI sobre objetos, instrumentos e 
fluxos de trabalho. 
IV. Realizar análise e cotejamento dos instrumentos e fluxogramas de trabalho do DPI com vistas a 
compreendê-los na lógica estruturante do SICG. A análise deve contemplar a distinção entre 
atividades de processo (workflow) e de cadastro de objeto georreferenciado do bem cultural. 
V. Elaborar proposta de aprimoramento da arquitetura do banco de dados do SICG à luz da 
proposta de cadastro consensuada entre os gestores do sistema SICG e a equipe do DPI.  
VI. Elaboração de relatório sucinto com indicação de funcionalidades e impactos no sistema 
informatizado além de relatório técnico contendo proposta final de inserção do Patrimônio 
Imaterial no SICG e indicação das refatorações necessárias no SICG. 
VII. Realizar levantamento de requisitos e elaboração de, no máximo, dois protótipos funcionais 
das telas de inserção do cadastro de bens e gestão do DPI no SICG.  
VIII. Realizar levantamento de requisitos, com elaboração de protótipos funcionais, visando à 
integração do patrimônio imaterial ao SICG. 
IX. Elaboração de relatório final contendo documento de requisitos de acordo com os padrões 
estabelecidos pela CGTI/DPA. 
6. Produtos/Resultados esperados:  
Produto 1 – Documento técnico contendo pressupostos teóricos, metodologia e cronograma para as 
atividades a serem desenvolvidas durante o contrato. 
Produto 2 – Documento técnico contendo a) análise dos bancos de dados existentes no DPI e dos 
demais materiais disponibilizados pelo Departamento; b) análise comparativa entre os processos 
constituintes da política de patrimônio imaterial – com seus respectivos objetos, instrumentos e 
fluxos -, e a proposta do SICG – cadastro, conhecimento e gestão -, indicando o que poderá ser 
adequado ao referido sistema e o que necessitará de elaboração de subsistema. 
Produto 3 – Documento técnico contendo a) resultados parciais do levantamento de requisitos para 
inserção/compatibilização dos processos e fluxos de trabalho relativos aos três processos da política 
federal do patrimônio imaterial, com análise de sobreposições e justaposições, quando existentes; b) 
os documentos de prototipagem gerados, as atas com as assinaturas e os arquivos dos protótipos 
funcionais. 
Produto 4 - Documento técnico contendo a) resultados finais do levantamento de requisitos para 
inserção/compatibilização dos processos e fluxos de trabalho relativos a cada processo da política 
de patrimônio imaterial; b) proposta de remodelagem da arquitetura de banco de dados e 
documento de requisitos de acordo com os padrões estabelecidos pela CGTI/DPA; c) relatório final 
das atividades desenvolvidas durante a consultoria. 
 

7. Local de Trabalho: Brasília (DF) 



8. Duração do contrato: 200 dias 

1. Perfil: 002/2014-CGIR 

2. Nª de vagas:1 (uma) 
3. Qualificação educacional: Curso Superior completo em Letras. 
4. Experiência profissional: 01 (um) ano de experiência comprovada em pesquisa linguística. 
5. Atividades:  
I. Identificar e caracterizar os diversos acervos e levantamentos dialetológicos e variacionistas 
existentes sobre o Português do Brasil (e.g. Peul, Nurc, Apfb, etc.), a partir de roteiro de questões a 
ser definido em conjunto com a equipe técnica do DPI; 
II. Mapear os principais acervos referentes a línguas de imigração, de sinais, de comunidades 
afrobrasileiras existentes no Brasil; 
III. Identificar e caracterizar os estudos sociolinguísticos sobre as línguas de sinais no Brasil, 
incluindo acervos audiovisuais relevantes para a documentação dessas línguas; 
IV. Identificar e caracterizar os estudos sociolinguísticos sobre as línguas e falares relativos a 
comunidades afrodescendentes do Brasil, incluindo acervos audiovisuais relevantes para a 
documentação dessas línguas; 
V. Identificar e caracterizar os estudos sociolinguísticos sobre línguas de imigração do Brasil, 
incluindo acervos audiovisuais relevantes para a documentação dessas línguas; 
VI. Participar das atividades de desenvolvimento do cadastro de instituições e pesquisadores 
relacionados ao campo da diversidade linguística no Brasil; 
VII. Realizar visitas técnicas para entrevistas e avaliação dos acervos in loco, quando necessário; 
VIII. Participar de reuniões junto à Comissão Técnica do INDL, bem como junto a outras 
instâncias e instituições;  
IX. Avaliar e propor mecanismos para aprimoramento de editais e outros instrumentos de 
execução de ações referentes à política de salvaguarda da diversidade linguística. 
6. Produtos/Resultados esperados:  
Produto 1 – Documento técnico contendo pressupostos teóricos e proposta metodológica para 
levantamento e avaliação de acervos documentais e produção bibliográfica sobre a diversidade 
linguística brasileira 
Produto 2 – Documento técnico contendo mapeamento dos diversos acervos e produção 
bibliográfica dos falares de comunidades afrodescendentes do Brasil, acompanhado de resumos 
descritivos e análises; e relatório das demais atividades de apoio desenvolvidas no período. 
Produto 3 – Documento técnico contendo mapeamento dos acervos e produção bibliográfica 
referente às línguas de imigração do Brasil, acompanhado de resumos descritivos e análises; e 
relatório das demais atividades de apoio desenvolvidas no período. 
Produto 4 – Documento técnico contendo mapeamento dos acervos e produção bibliográfica 
referente às línguas de sinais do Brasil, acompanhado de resumos descritivos e análises; e relatório 
das demais atividades de apoio desenvolvidas no período. 
Produto 5 - Documento técnico contendo mapeamento dos diversos acervos e levantamentos 
dialetológicos e variacionistas sobre o Português do Brasil, acompanhado de resumos descritivos e 
análises; relatório das demais atividades desenvolvidas no período. 
Produto 6 – Documento técnico contendo relatório final descritivo/analítico sobre o período da 
consultoria; relatório circunstanciado das atividades de articulação com instituições de guarda de 
acervos desenvolvidas; mapa da produção bibliográfica e instituições relacionadas às línguas de 
imigração, sinais, de comunidades afrodescendentes e das variedades do Português; plano de 
gestão, tratamento e divulgação dos acervos e informações mapeadas, incluindo proposta de editais 
para ações de divulgação e preservação desses acervos. 
7. Local de Trabalho: Brasília (DF) 
8. Duração do contrato: 266 dias 



1. Perfil: 003/2014-DPI 

2. Nª de vagas:1 (uma) 
3. Qualificação educacional: Graduação em antropologia, história, ciências sociais, artes, filosofia ou 
ciências sociais aplicadas.  
4. Experiência profissional: No mínimo 06 (seis) meses de atuação profissional no campo do 
Patrimônio Cultural Imaterial, preferencialmente em projetos relacionados ao universo das 
congadas. 
5. Atividades:  
I. Elaborar textos referenciais sobre a temática do patrimônio cultural afro-brasileiro e sobre as 
congadas (incluindo a sua constituição como objeto de estudos nas ciências sociais e de políticas 
públicas) para subsidiar os processos de avaliação das ações deste campo pelo DPI, assim como suas 
atividades de planejamento de ações futuras; 
II. Participar de reuniões de avaliação, capacitação e acompanhamento técnico dos projetos 
vinculados ao Edital; 
III. Elaborar conteúdos relacionados ao processo de organização e sistematização de informações 
geradas pelos projetos em questão, bem como para a realização de eventos e reuniões que tenham 
como foco as ações desses projetos; 
IV. Avaliar inventários cuja temática se relacione com o universo das congadas, contribuindo para 
o processo de avaliação da política federal do patrimônio imaterial; 
V. Realizar atividade de avaliação das ações de identificação, apoio, fomento e difusão relacionadas 
aos projetos, contribuindo para o processo de avaliação da política federal do patrimônio imaterial; 
VI. Produzir documento de referência que subsidie discussão sobre processos diferenciados de 
salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial cuja abrangência territorial problematize a 
noção de comunidade proposta pela Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial da UNESCO de 2003. 
VII. Participar de ações de articulação e mobilização de comunidades detentoras relacionadas ao 
objeto dos projetos e sistematizar as demandas apresentadas nessas atividades para composição de 
material que subsidie ações de salvaguarda voltadas às Congadas. 
VIII. Produzir documentos, a partir dos relatórios produzidos pelas equipes de pesquisa do projeto, 
que avaliem abrangência e a implementação de ações de fomento no âmbito de aplicação de 
inventários, direcionados ou não a processos de reconhecimento, a partir da tipologia de ações de 
salvaguarda disponibilizada pelo DPI. 
IX. Fornecer subsídios técnicos para outras ações no âmbito da temática afro-brasileira 
desenvolvidas no Departamento de Patrimônio Imaterial. 
6. Produtos/Resultados esperados:  
Produto 1 - Documento técnico contendo (1) elaboração de cronograma por projeto e cronograma 
geral dos projetos relacionados ao edital de salvaguarda da música, canto e dança de comunidades 
afrodescendentes localizadas no território brasileiro (2) proposta de plano de trabalho, elaborada a 
partir do levantamento de ações a serem desenvolvidas, incluindo proposta de reuniões e encontros 
para monitoramento das ações previstas; (3) proposta de metodologia que oriente a sistematização 
dos dados que serão gerados pelos inventários relacionados às Congadas, no âmbito do projeto 
CRESPIAL e no âmbito do processo de Registro do bem cultural no Iphan. 
Produto 2 - Documento técnico contendo (1) Mapeamento de acervos, fontes e documentos de 
referência relacionados às Congadas no Brasil que subsidie a construção de um recorte patrimonial 
desse bem cultural, (2) relatório das atividades realizadas no período referente o acompanhamento 
dos 3 projetos em curso; (3) levantamento e descrição de entidades governamentais e da sociedade 
civil que atuem no universo cultural das Congadas, indicando as suas áreas de atuação, os grupos 
envolvidos e os Estados da federação onde atuam. 
Produto 3 - Documento técnico contendo (1) Análise dos dados gerados pela primeira etapa 
(levantamento preliminar) dos 03 INRC’s, realizados no âmbito do projeto CRESPIAL; (2) 
Relatório de acompanhamento da primeira etapa dos 03 inventários, problematizando dificuldades 
encontradas pelas 03 equipes de pesquisa e propondo estratégias de atuação do DPI para as 
próximas etapas dos inventários. 
Produto 4 – Documento técnico contendo (1) Relatório de acompanhamento da execução das ações 
dos 03 projetos no âmbito do CRESPIAL (2) avaliação do andamento da execução dos projetos e 
proposta de reajuste do cronograma, se necessário. 
Produto 5 – Documento técnico contendo (1) Análise dos dados preliminares da segunda etapa dos 
03 INRC’s no âmbito do projeto CRESPIAL (2) Análise do acervo audiovisual coletado durante o 
processo de identificação dos 03 projetos – material bruto das filmagens e entrevistas. 
Produto 6 - Documento técnico contendo (1) Reflexões sobre o processo de pesquisa das Congadas, 
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que possa subsidiar discussão sobre ações diferenciadas de salvaguarda de bens culturais de 
natureza imaterial cuja abrangência territorial problematize a noção de comunidade expressa na 
Convenção; (2) Avaliação das estratégias de apoio e fomento no âmbito de aplicação de ações de 
identificação direcionados ou não, a processos de reconhecimento, a partir da tipologia de ações de 
salvaguarda disponibilizada pelo DPI. 
 

7. Local de Trabalho: Brasília (DF) 
8. Duração do contrato: 240 dias 

1. Perfil: 004/2014-Imaterial/MT 

2. Nª de vagas:1 (uma) 
3. Qualificação educacional: Curso superior completo em antropologia, ciências sociais, história, 
geografia, museologia ou educação.  
4. Experiência profissional: 01 (um) ano de experiência comprovada na sua área de formação. 
5. Atividades:  
I. Aportar conteúdos à SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO ESTADO DO MATO GROSSO 
para realização de atividades de mobilização de detentores e articulação de instituições parceiras no 
âmbito das ações de patrimônio imaterial. 
II.  Avaliar e propor aprimoramento de procedimentos e instrumentos para o desenvolvimento de 
inventários e documentação de bens culturais de natureza imaterial, assim como nas ações de 
reconhecimento, apoio e fomento existentes na Unidade. 
III. Avaliar e propor aprimoramento de procedimentos e instrumentos de monitoramento das ações 
de salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial existentes na região de abrangência da 
Superintendência. 
IV. Atuar na descrição, qualificação e avaliação do acervo documental e audiovisual existente na 
Superintendência relativos a ações de identificação, reconhecimento e apoio e fomento. 
V. Realizar pesquisas e produção de conhecimentos voltados à geração de subsídios para o 
planejamento e desenvolvimento dos processos relativos à identificação, reconhecimento e apoio e 
fomento no campo em questão. 
6. Produtos/Resultados esperados:  
Produto 1 – Documento técnico contendo detalhamento das atividades a serem desenvolvidas ao 
longo do período de vigência do contrato para a elaboração dos produtos previstos, tendo como 
referência as ações em desenvolvimento nas unidades descentralizadas (relacionadas aos três 
processos da salvaguarda do PCI: identificação, reconhecimento e apoio e fomento); e as atividades 
descritas no item 4.1 deste Termo de Referência.  
Produto 2 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 1, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) primeira etapa do levantamento e 
qualificação dos acervos audiovisuais existentes na Superintendência do IPHAN no Estado do Mato 
Grosso. 
Produto 3 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 2, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1; b) materiais e documentos resultantes das atividades tratadas no item a; 
c) etapa final relativo ao levantamento e qualificação dos acervos audiovisuais existentes na 
Superintendência, com avaliação e indicação de procedimentos necessários para a sua organização 
e preservação. 
Produto 4 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 3, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) primeira etapa da descrição e 
qualificação dos documentos escritos existentes na unidade descentralizada, segundo metodologia 
disponibilizada pelo DPI. 
Produto 5 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 4, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) etapa final da descrição e qualificação 
dos documentos escritos existentes na unidade descentralizada, segundo metodologia 
disponibilizada pelo DPI.) 
7. Local de Trabalho: Cuiabá (MT) 
8. Duração do contrato: 250 (dias) 



1. Perfil: 005/2014-Imaterial/PR 

2. Nª de vagas:1 (uma) 
3. Qualificação educacional: Curso superior completo em antropologia, ciências sociais, história, 
geografia, museologia ou educação.  
4. Experiência profissional: 01 (um) ano de experiência comprovada na sua área de formação. 
5. Atividades:  
I. Aportar conteúdos à SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO ESTADO DO PARANÁ para 
realização de atividades de mobilização de detentores e articulação de instituições parceiras no 
âmbito das ações de patrimônio imaterial. 
II.  Avaliar e propor aprimoramento de procedimentos e instrumentos para o desenvolvimento de 
inventários e documentação de bens culturais de natureza imaterial, assim como nas ações de 
reconhecimento, apoio e fomento existentes na Unidade. 
III. Avaliar e propor aprimoramento de procedimentos e instrumentos de monitoramento das ações 
de salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial existentes na região de abrangência da 
Superintendência. 
IV. Atuar na descrição, qualificação e avaliação do acervo documental e audiovisual existente na 
Superintendência relativos a ações de identificação, reconhecimento e apoio e fomento. 
V. Realizar pesquisas e produção de conhecimentos voltados à geração de subsídios para o 
planejamento e desenvolvimento dos processos relativos à identificação, reconhecimento e apoio e 
fomento no campo em questão. 
6. Produtos/Resultados esperados:  
Produto 1 – Documento técnico contendo detalhamento das atividades a serem desenvolvidas ao 
longo do período de vigência do contrato para a elaboração dos produtos previstos, tendo como 
referência as ações em desenvolvimento nas unidades descentralizadas (relacionadas aos três 
processos da salvaguarda do PCI: identificação, reconhecimento e apoio e fomento); e as atividades 
descritas no item 4.1 deste Termo de Referência.  
Produto 2 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 1, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) primeira etapa do levantamento e 
qualificação dos acervos audiovisuais existentes na Superintendência do IPHAN no Estado do 
Paraná. 
Produto 3 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 2, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1; b) materiais e documentos resultantes das atividades tratadas no item a; 
c) etapa final relativo ao levantamento e qualificação dos acervos audiovisuais existentes na 
Superintendência, com avaliação e indicação de procedimentos necessários para a sua organização 
e preservação. 
Produto 4 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 3, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) primeira etapa da descrição e 
qualificação dos documentos escritos existentes na unidade descentralizada, segundo metodologia 
disponibilizada pelo DPI. 
Produto 5 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 4, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) etapa final da descrição e qualificação 
dos documentos escritos existentes na unidade descentralizada, segundo metodologia 
disponibilizada pelo DPI.) 
7. Local de Trabalho: Curitiba (PR) 
8. Duração do contrato: 250 dias 

1. Perfil: 006/2014-Imaterial/RN 

2. Nª de vagas:1 (uma) 
3. Qualificação educacional: Curso superior completo em antropologia, ciências sociais, história, 
geografia, museologia ou educação.  
4. Experiência profissional: 01 (um) ano de experiência comprovada na sua área de formação. 
5. Atividades:  
I. Aportar conteúdos à SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE para realização de atividades de mobilização de detentores e articulação de instituições 



parceiras no âmbito das ações de patrimônio imaterial. 
II.  Avaliar e propor aprimoramento de procedimentos e instrumentos para o desenvolvimento de 
inventários e documentação de bens culturais de natureza imaterial, assim como nas ações de 
reconhecimento, apoio e fomento existentes na Unidade. 
III. Avaliar e propor aprimoramento de procedimentos e instrumentos de monitoramento das ações 
de salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial existentes na região de abrangência da 
Superintendência. 
IV. Atuar na descrição, qualificação e avaliação do acervo documental e audiovisual existente na 
Superintendência relativos a ações de identificação, reconhecimento e apoio e fomento. 
V. Realizar pesquisas e produção de conhecimentos voltados à geração de subsídios para o 
planejamento e desenvolvimento dos processos relativos à identificação, reconhecimento e apoio e 
fomento no campo em questão. 
6. Produtos/Resultados esperados:  
Produto 1 – Documento técnico contendo detalhamento das atividades a serem desenvolvidas ao 
longo do período de vigência do contrato para a elaboração dos produtos previstos, tendo como 
referência as ações em desenvolvimento nas unidades descentralizadas (relacionadas aos três 
processos da salvaguarda do PCI: identificação, reconhecimento e apoio e fomento); e as atividades 
descritas no item 4.1 deste Termo de Referência.  
Produto 2 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 1, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) primeira etapa do levantamento e 
qualificação dos acervos audiovisuais existentes na Superintendência do IPHAN no Estado do Rio 
Grande do Norte. 
Produto 3 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 2, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1; b) materiais e documentos resultantes das atividades tratadas no item a; 
c) etapa final relativo ao levantamento e qualificação dos acervos audiovisuais existentes na 
Superintendência, com avaliação e indicação de procedimentos necessários para a sua organização 
e preservação. 
Produto 4 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 3, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) primeira etapa da descrição e 
qualificação dos documentos escritos existentes na unidade descentralizada, segundo metodologia 
disponibilizada pelo DPI. 
Produto 5 – Documento técnico contendo a) relatório analítico e circunstanciado das atividades 
desenvolvidas no período transcorrido desde a entrega do Produto 4, em relação aos pontos I, II, III 
e V descritos no item 4.1 e ao que foi definido no produto 1 – Plano de Trabalho; b) materiais e 
documentos resultantes das atividades tratadas no item a; c) etapa final da descrição e qualificação 
dos documentos escritos existentes na unidade descentralizada, segundo metodologia 
disponibilizada pelo DPI.) 
7. Local de Trabalho: Natal (RN) 
8. Duração do contrato: 250 dias 

      

Os interessados deverão enviar o CV do dia 24/03/2014201420142014 até o dia 12121212/04040404/2014201420142014 no 
selecao.prodoc.dpi@iphan.gov.brselecao.prodoc.dpi@iphan.gov.brselecao.prodoc.dpi@iphan.gov.brselecao.prodoc.dpi@iphan.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil em que se 
candidata no envelope, se por correio, e no e-mail se por meio eletrônico. Serão desconsiderados os 
CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.                      
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta 

ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja 

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

      

 


