
Governo do Estado do Espírito Santo 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos 

Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo 
Unidade de Gestão do Projeto 

 

 

ERRATA 

 
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE 

CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 010/2021 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NA ÁREA 

CONTÁBIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIDADE DE GESTÃO E DO ÓRGÃO 

EXECUTOR DO PROJETO ESTADO PRESENTE: SEGURANÇA CIDADÃ NO ES 

 

 
Senhores participantes: 

 
A Secretaria de Estado de Direitos Humanos por meio da Unidade de Gestão de Projeto – UGP 

do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo através do Contrato de 

Empréstimo nº 3.279/OC-BR - BID, vem, respeitosamente, informar adequação no item 13.3 - 

Da Qualificação Profissional, Curricular e Pontuação Total do Anexo A da MANIFESTAÇÃO 

DE INTERESSE DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 010/2021, conforme abaixo: 

 

ONDE SE LÊ: 

 
13.3 - Da Qualificação Profissional, Curricular e Pontuação Total 
  

Item Quesito Nota de cada 
Título 

Nota Máxima 
dos Títulos 

Da Qualificação Profissional - 30 Pontos 

a) 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
Doutorado, na área de formação ou área afim. 

10 10 

b) 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
mestrado, na área de formação ou área afim. 

6 6 

c) 

Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação, em nível de especialização, na área de 
formação ou área afim, com carga horária mínima de 
360 (trezentas e sessenta) horas. 

2 pontos por 
ano 

4 

d) 
Certificado de conclusão de curso de 
aperfeiçoamento na área de formação ou área afim, 
com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas. 

2,5 pontos 
por curso 

10 

e) 

Certificado de participação em treinamentos/cursos 
ofertados por organismos multilaterais de crédito 
(BID, BIRD, etc.), com carga horária mínima de 160 
(cento e sessenta) horas. 

5 pontos por 
curso 

20 

Da Experiência Profissional -  70 pontos 

a) Exercício de atividade profissional não cumulativa 
com outras quaisquer no mesmo período, na 
Administração Pública ou Privada, em 
empregos/cargos especializados na área de 
formação ou em área afim. 

5 pontos por 
ano 

trabalhado 
20 

b) Exercício de atividade profissional na área de 
licitação, contratos e convênios e/ou termos contidos 
na Lei 13.019/2014. 

5 pontos por 
ano 

trabalhado 
10 
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c) Exercício de atividade profissional em atividades 
contábeis na área de contratos em empresas 
privadas e/ou Organizações da Sociedade Civil. 

5 pontos por 
ano 

trabalhado 
20 

Pontuação Total 100,0 

 
 
LEIA-SE: 
 
13.3 - Da Qualificação Profissional, Curricular e Pontuação Total 

Item Quesito Nota de cada 
Título 

Nota Máxima 
dos Títulos 

Da Qualificação Profissional - 50 Pontos 

a) 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
Doutorado, na área de formação ou área afim. 

10 10 

b) 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
mestrado, na área de formação ou área afim. 

6 6 

c) 

Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação, em nível de especialização, na área de 
formação ou área afim, com carga horária mínima de 
360 (trezentas e sessenta) horas. 

2 pontos por 
ano 

4 

d) 
Certificado de conclusão de curso de 
aperfeiçoamento na área de formação ou área afim, 
com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas. 

2,5 pontos 
por curso 

10 

e) 

Certificado de participação em treinamentos/cursos 
ofertados por organismos multilaterais de crédito 
(BID, BIRD, etc.), com carga horária mínima de 160 
(cento e sessenta) horas. 

5 pontos por 
curso 

20 

Da Experiência Profissional -  50 pontos 

a) Exercício de atividade profissional não cumulativa 
com outras quaisquer no mesmo período, na 
Administração Pública ou Privada, em 
empregos/cargos especializados na área de 
formação ou em área afim. 

5 pontos por 
ano 

trabalhado 
20 

b) Exercício de atividade profissional na área de 
licitação, contratos e convênios e/ou termos contidos 
na Lei 13.019/2014. 

5 pontos por 
ano 

trabalhado 
10 

c) Exercício de atividade profissional em atividades 
contábeis na área de contratos em empresas 
privadas e/ou Organizações da Sociedade Civil. 

5 pontos por 
ano 

trabalhado 
20 

Pontuação Total 100,0 

 

 
Vitória, 18 de outubro de 2021. 

 
 

Thaís Tessarollo 
Presidente Substituta CEL/UGP 


