
ANEXO  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA  

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES 

Ministério da Justiça 

Departamento Penitenciário 
Nacional 

Projeto BRA/14/011 - Edital nº 28/2016 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome completo: 

 

E-mail:  

 

Tels.: 

( ) 

( ) 

Cidade: 

 

UF: Data nascimento: Sexo: ( )M ( )F 

QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS (ELIMINATÓRIAS)  
 

1. Você possui Graduação em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação? 

 

 

 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

Se SIM, em qual curso? 

 

 

2. Você possui mínimo de cinco anos de 
experiência profissional? 

 

 

( ) SIM ( ) NÃO 

QUALIFICAÇÕES PREFERENCIAIS (CLASSIFICATÓRIAS) 



 

1. Você possui pós-graduação (stricto ou lato 
sensu) na área de Humanas ou Sociais em 
instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação? 

 

Pós-graduação lato sensu – 2 pontos 

 

Pós-graduação stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) – 3 pontos 

 

(pontuação máxima de 3 pontos) 

 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se SIM, marque abaixo o nível: 

( ) Pós-graduação lato sensu 

Informar área: 

 

( ) Pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) 

Informar área: 

 

 

Pontuação: (_____) pontos 

 

2. Você possui experiência profissional ou em 
pesquisa relacionados aos processos de 
formulação, implementação ou avaliação de 
políticas públicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 ponto por ano de experiência (máximo de 2 
pontos) 

 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se SIM, relacione de forma sucinta cada experiência abaixo, 
informando o período de cada uma (Importante! Informar 
mês e ano de início e conclusão, para cada experiência). 

•••• No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

Pontuação: (_____) pontos 



 

3. Você possui experiência profissional ou em 
pesquisa relacionada ao sistema de justiça 
criminal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ponto por ano de experiência (máximo de 4 
pontos) 

 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se SIM, relacione de forma sucinta cada experiência abaixo, 
informando o período de cada uma (Importante! Informar 
mês e ano de início e conclusão, para cada experiência). 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

 

Pontuação: (_____) pontos 



 

4. Você possui experiência profissional ou em 
pesquisa relacionada à Defensoria Pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 ponto por ano de experiência (máximo de 2 
pontos) 

 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se SIM, relacione de forma sucinta cada experiência abaixo, 
informando o período de cada uma (Importante! Informar 
mês e ano de início e conclusão, para cada experiência). 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

No período de ____/_____ até ____/_____ 

Empregador: 

Cargo: 

Descrição das atividades desempenhadas: 

 

Pontuação: (_____) pontos 

 

Pontuação do candidato 

Item 1 (máximo 3 pontos) (_____) 

Item 2 (máximo 2 pontos) (_____) 

Item 3 (máximo 4 pontos) (_____) 

Item 4 (máximo 2 pontos) (_____) 

 

TOTAL: (_____) 



Observações importantes 

• Em complemento às informações contidas neste modelo, DEVERÁ ser enviado, em anexo, o currículo 
completo do candidato. 

• Nenhum campo do formulário deve ser alterado e/ou excluído, salvo para se acrescentar experiências 
dentro de um mesmo item. 

• O formulário deverá ser preenchido em Português. 

O não preenchimento e envio deste formulário, ou preenchimento em desacordo com as orientações aqui 
expostas gerará a desclassificação do candidato ou a perda de pontos referente ao item em desacordo. 

 
Na avaliação da pontuação segundo as qualificações preferenciais, a mesma experiência poderá ser 
considerada para mais de um item, desde que pertinente com a descrição. Dentro de um mesmo item, não será 
considerado na pontuação o tempo sobreposto em experiências diversas. 

 

 


