
VISTO DO CANDIDATO

ANEXO III

FICHA DE SELEÇÃO DE CONSULTOR DE PROJETOS INDIVIDUAL
(AQUISIÇÕES)

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

1. DADOS PESSOAIS

Nome Completo:                                                        ______________                                             ___  

Data De Nascimento:               /           /                  

RG:                                                        Órgão emissor - RG:      _____________________________  

CPF:                                                         

Endereço Residencial:                                                                                                                         

____________________________________________                                                                         

E-mail:                                                                                                                                            

Contato Telefônico: (___) ________________

2. REQUISITOS BÁSICOS (assinale o correspondente)
(   ) Cumpro com os requisitos descritos no Termo de Referência

3. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

3.1 Experiência comprovada de atuação profissional na administração pública direta
Quesito Quantidade de acervo Assinale a pontuação

01 (um)  ponto  por  ano  completo  de  experiência  profissional  na
administração  pública  direta,  sendo  considerados  no  máximo  04
(quatro) pontos.

01 ano (    )
02 anos (    )

03 anos ou mais (    )

Descrição da documentação de comprovação: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3.2 Experiência  comprovada de atuação profissional  na área de licitações e/ou gestão de
contratos em segurança pública

Quesito Quantidade de acervo Assinale a pontuação
01 (um) ponto por ano completo na área de licitações e/ou gestão
de contratos em segurança pública, sendo considerados no máximo
02 (dois) pontos.

01 ano (    )
02 anos ou mais (    )
03 anos ou mais (    )

Descrição da documentação de comprovação: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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3.3 Experiência  comprovada de atuação profissional  na área de licitações e/ou gestão de
contratos de programas e/ou projetos cofinanciados por organismos internacionais

Quesito Quantidade de acervo Assinale a pontuação
01 (um) ponto por ano completo de experiência comprovada em
licitações  e/ou  gestão  de  contratos  de  programas  e/ou  projetos
cofinanciados por organismos internacionais, sendo considerados no
máximo 02 (dois) pontos.

01 ano (    )
02 anos ou mais (    )

Descrição da documentação de comprovação: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3.4 Graduação na área de Segurança Pública ou Especialização ou Pós-graduação
Quesito Tipo de acervo Assinale a pontuação

De 01 (um) ponto a 02 (dois) pontos dependendo do(s) curso(s)
concluído(s) sendo considerados no máximo 02 (dois) pontos.

Graduação na área de
Segurança Pública ou

Especialização ou
MBA - 01 ponto

(    )

Mestrado ou
doutorado - 02 pontos

(    )

Descrição da documentação de comprovação: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4. DECLARAÇÃO

Em data de           de                    de 2022, declaro que as informações prestadas nesta FICHA
SELEÇÃO DE CONSULTOR (Programa Paraná Seguro – BID (Contrato de Empréstimo nº 3137/OC-
BR), são         verdadeiras  , e apresentarei os documentos comprobatórios quando solicitado, sob o risco

de ser desclassificado do certame caso seja apresentada informações inverídicas.

                                                                                                        
(assinatura do candidato)

Observação: Este  documento  é  composto  por  duas  páginas,  as  quais  deverão ser vistadas e
assinada ao final, devendo ser encaminhada até a data limite da Manifestação de Interesse ao e-
mail ep.pps@sesp.pr.gov.br
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