FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROJETO BRA 11/008/PNUD - EDITAL 05/2017
Os interessados em participar do certame devem encaminhar Formulário de inscrição, preenchido a mão e escaneado, conforme modelo em anexo de 02/11/2017 a 10/11/2017 para o
e-mail: projeto.consumidor@mj.gov.br. No campo “assunto” do e-mail deverá constar à identificação do projeto e o número do edital. Assunto do e-mail: Projeto BRA/11/008/PNUD Edital 05/2017.
O formulário de inscrição deverá ser preenchido a mão, em língua portuguesa, e com a devida indicação do cumprimento das qualificações profissionais contidos no presente edital.
Os candidatos que não encaminharem o formulário de inscrição de acordo com o modelo disponibilizado serão desclassificados do processo seletivo. Todos os campos dão são de
preenchimento obrigatório. Informações incompletas ou omitidas do formulário de inscrição não serão consideradas na análise dos currículos. As dúvidas sobre o projeto poderão ser
dirimidas por demanda, e deverão ser solicitadas por meio do e-mail: projeto.consumidor@mj.gov.br

Informações Pessoais
Nome

Data de Nascimento

Endereço
Numero

Complemento

Estado

Cidade

Celular

E-mails

Telefone

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO
Formação Acadêmica/Titulação

Modalidade

Nome do Curso

Carga-Horária

Instituição

Ano de
conclusão

Cidade

UF

Formação Acadêmica/Titulação

Modalidade

Nome do Curso

Carga-Horária

Instituição

Ano de
conclusão

Cidade

UF

Formação Acadêmica/Titulação

Modalidade

Nome do Curso

Carga-Horária

Instituição

Ano de
conclusão

Cidade

UF

OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratar consultoria técnica especializada para construção de roteiros de baixa, alta e média complexidade para a produção de vídeos educacionais animados e jogos educacionais que
serão utilizados nos cursos de educação a distância a serem ofertados pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC), da Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon)/MJSP.

QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
ETAPA 1 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS (ELIMINATÓRIOS)
Preencher
SIM OU NÃO

Descrição

• Possui graduação com diploma reconhecido pelo MEC em
Pedagogia, Comunicação Social, Produção de rádio e TV, ou
áreas afins

Preencher
SIM OU NÃO

Descrição

• Possui experiência comprovada, por meio de portfólio, com construção de roteiros de
baixa, alta e média complexidade para vídeos educacionais animados (2D) e roteiros de
materiais didáticos interativos para educação a distância.

• Experiência comprovada com elaboração de roteiros para
jogos educacionais

ETAPA 2 - REQUISITOS DESEJÁVEIS (CLASSIFICATÓRIOS)
DESCRIÇÃO DETALHADA DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Preencher SIM
OU NÃO

Critério

02 a 03 anos
03 a 04 anos
Possui experiência profissional comprovada em educação a distância
04 a 05 anos
Acima de 05 anos

Indique com "X" seu tempo
de eperiencia

Preencher SIM
OU NÃO

DESCRIÇÃO DETALHADA DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Critério

Informe o tempo total de
experiencia (em meses ou
anos)

Baixa
Possui experiência comprovada com elaboração de roteiros pedagógicos de baixa, alta e média complexidade para
educação a distância.

Alta
Média
Preencher SIM
OU NÃO

DESCRIÇÃO DETALHADA DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Experiência comprovada com elaboração de roteiros para jogos educacionais

Informe a quantidade total de
conteudos produzidos

Conteudo
Preencher SIM
OU NÃO

DESCRIÇÃO DETALHADA

Critério

Critério

Linha de pesquisa

Mestrado
Possui Mestrado em Educação ou Administração
Doutorado
Preencher SIM
OU NÃO

DESCRIÇÃO DETALHADA

Critério

Linha de pesquisa

Doutorado em
Educação
Possui Doutorado em Educação ou Administração
Doutorado em
Administração

DETALHAMENTO DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS
Experiência profissional comprovada em educação a distância.
Experiência comprovada com elaboração de roteiros pedagógicos de baixa, alta e média complexidade para educação a distância.
Experiência comprovada com elaboração de roteiros para jogos educacionais
Informe sua experiencia profissional conforme o critério da sua marcação na Etapa 2

Empresa e/ou Instituição

Atividade Realizada

Período da
Atividade

Indique o Inicio
(dd/mm/aa)

Indique o Fim
(dd/mm/aa)

Caso, tenha informações adicionais que considera importante para clareza dos dados informados em seu formulário de inscrição ou outras favor, preencher o campo
abaixo.

