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VISTO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

                 ANEXO III 

FICHA DE SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

(Programa Paraná Seguro – BID (Contrato de  Empréstimo nº 3137/OC-BR) 2021. 

 

1. DADOS PESSOAIS 
Nome Completo:      
Data De Nascimento: / /   

RG:    
CPF:    
Nº CR:     
Endereço Residencial:    
Município   
E-mail:   
Contato Telefônico: ( ) 

 
2. REQUISITOS BÁSICOS (assinale o correspondente) 

 

(   ) Cumpro com os requisitos descritos no item 10.1 do Termo de Referência Nº 
001/2021  

 
3. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

3.1 Experiência comprovada de trabalho com gestão orçamentária no serviço 
público: 

 

Quesito 
Quantidade de 

Acervo 
Assinale o 
correspondente 

10 pontos por ano completo de 
experiência em trabalho com 
gestão orçamentária no serviço 
público, sendo considerados no 
máximo 30 pontos. 

01 ano ( ) 

02 anos ( ) 

  

03 ou mais ( ) 
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3.2 Experiência comprovada de trabalho com operacionalização do sistema 
“Novo SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira” do Governo do 
Paraná: 

 

Quesito 
Quantidade de 

Acervo 
Assinale o 
correspondente 

10 pontos por ano completo de 
experiência com o novo SIAF, 
sendo considerados no máximo 10 
pontos. 

 

SIM ( ) 

NÃO ( ) 

 

3.3 Experiência comprovada de acompanhamento da prestação de contas em 
projetos financiados por Bancos Multilaterais de Desenvolvimento: 

 

Quesito 
Quantidade de 

Acervo 
Assinale o 
correspondente 

20 pontos por ano completo de 
experiência em projetos financiados 
por Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento, sendo 
considerados no máximo 60 
pontos. 
 

01 ano ( ) 

02 anos ( ) 

  

03 ou mais ( ) 

 

3.4 Experiência comprovada em elaboração de prestação de contas de 
programas com financiamento internacional por meio da ferramenta SIGMApp: 

 

Quesito 
Quantidade de 

Acervo 
Assinale o 
correspondente 

30 pontos por ano completo de 
experiência com a utilização da 
plataforma, sendo considerados no 
máximo 90 pontos. 

01 ano ( ) 

02 anos ( ) 

  

03 ou mais ( ) 
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3.5 Pós-graduação: 

 

Quesito 
Quantidade de 

Cursos 
Assinale o 
correspondente 

5 pontos por curso concluído de pós-
graduação latu sensu ou stricto sensu 
nas áreas específicas de formação que 
compõem o requisito obrigatório de 
qualificação profissional (item 10.1), 
sendo considerados no máximo 10 
pontos 

01  ( ) 

Mais de 
01 

( ) 

 

4. DECLARAÇÃO 

 

Em data de           de de 2021, declaro que as informações prestadas nesta FICHA 
SELEÇÃO DE CONSULTOR (Programa Paraná Seguro – BID (Contrato de Empréstimo nº 3137/OC-
BR) 2021, são verdadeiras, e apresentarei os documentos comprovatórios quando solicitado, sob o 
risco de ser desclassificado do certame caso seja apresentada informações inverídicas. 

 
 

 

 

 

  (assinatura) 
Nome do Candidato: 

Nº CR: 

 
 
 
 

 
Obs. As páginas deverão ser vistadas e assinada ao final, devendo ser encaminhada até a data limite da 

Manisfestação de Interesse ao e-mail ep.pps@sesp.pr.gov.br 
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