
                 

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 003/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 

DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE  

 

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 - Contrato de 

Empréstimo nº 3.279/OC-BR - BID, vem por meio deste informar a supressão da letra 

“g” do item 11.6, sendo a mesma adicionada ao item 13.1 na forma da letra “f”, 

conforme abaixo:  

Onde se lê: 

11.6 Em conformidade com os decretos nº 4410-R, 18/04/2019 e 4629-R, de 
15/04/2020, entre outros, as Manifestações de Interesse deverão ser enviadas, em 
formato PDF, para o endereço eletrônico comissao.julgadora@sedh.es.gov.br ou via 
E-docs (para o órgão SEDH, grupos e comissões - “Comissão Julgadora - SEDH”) até 
o dia 14/12/2020, contendo a seguinte documentação: 

a) Formulário de Pontuação preenchido pelo candidato (Anexo 01); 

b) Currículo; 

c) Cópia simples da documentação referente à comprovação das experiências 
profissionais e formação acadêmica; 

d) Cópia dos diplomas e certificados dos demais cursos segundo a titularidade 
declarada no currículo; 

e) Cópia simples e legível do Documento de Identidade Oficial com foto e do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

f) Comprovante de residência; 

g) Declaração de que o candidato não exerce cargo público, conforme modelo 
anexo. 

 
[...] 
 

13.1. Para a efetivação do contrato, o consultor selecionado fica obrigado a 
apresentar: 

a) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

b) Certidão negativa de débitos municipais do domicílio do consultor; 

c) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
União; 

d) Certidão negativa de débitos estadual domicílio do consultor; 
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e) Certidão de quitação eleitoral. 
 

Leia-se: 
 

11.7 Em conformidade com os decretos nº 4410-R, 18/04/2019 e 4629-R, de 
15/04/2020, entre outros, as Manifestações de Interesse deverão ser enviadas, em 
formato PDF, para o endereço eletrônico comissao.julgadora@sedh.es.gov.br ou via 
E-docs (para o órgão SEDH, grupos e comissões - “Comissão Julgadora - SEDH”) até 
o dia 14/12/2020, contendo a seguinte documentação: 

a) Formulário de Pontuação preenchido pelo candidato (Anexo 01); 

b) Currículo; 

c) Cópia simples da documentação referente à comprovação das experiências  
profissionais e formação acadêmica; 

d) Cópia dos diplomas e certificados dos demais cursos segundo a titularidade 
declarada no currículo; 

e) Cópia simples e legível do Documento de Identidade Oficial com foto e do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

f) Comprovante de residência; 
 

    [...] 
 

13.1. Para a efetivação do contrato, o consultor selecionado fica obrigado a 
apresentar: 

a) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

b) Certidão negativa de débitos municipais do domicílio do consultor; 

c) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
União; 

d) Certidão negativa de débitos estadual domicílio do consultor; 

e) Certidão de quitação eleitoral; 

f) Declaração de que o candidato não exerce cargo público, conforme modelo 
anexo. 
 

 

Vitória, 09 de dezembro de 2020. 

 

 

Camila Rebello Nicchio Viana                                             
Presidente Substituta CEL/UGP 
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