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“A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO DE ALAGOAS PARA OS ANOS DE 2013-2023” 

 

PROCESSO SELETVO SIMPLIFICADO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001/ 2012 de 30/05/2012 

PROCESSO SELETVO Nº: 001/ 2012 de 30/05/2012 
 
 
Termo de Parceria com a Secretaria de Estado do Turismo firmado através do Processo N.º 

2900-628/2011 que tem por objeto : “a Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

do Turismo de Alagoas para os anos de 2013-2023”, conforme o Plano de Trabalho 

aprovado, traz de acordo com o Regulamento Interno de Compras, Contratações de Obras e 

Serviços o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Serviços de Consultoria e de 

Gerencia Administrativa Financeira conforme relacionado Abaixo:  

 

1. U M A  VAGA PARA TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR NA SEGUINTE ÁREA: 

 

1.1. Profissional 1 - Técnico de Nível Superior em Ciências Exatas ou Humanas com atuação na 

área de Gerenciamento de Projetos  e Programas Públ icos;  Apoio, Análise, 

Avaliação e Monitoramento da área Administrativa e Financeira do Termo de Parceria supra; 

2. DO OBJETIVO 

 

Profissional 01 

Contratação de um Pessoa Física de Nível Superior, na área de Administração, para 

realizar as seguntes atividades: 

2.1. Serviço Administrativos e Financeiros: 

2.1.1. Organizar e executar tarefas relacionadas com o expediente geral do Termo de Parceria 

e/ou serviço de apoio ao coordenador, utilizando equipamento informático e utensílios de 

escritório; 

2.1.2.  Recepcionar e registrar a correspondência (sejam esta eletrônicas, sedex, fax ou de 

qualquer outro tipo, em tempo hábil) e encaminhá-las para os respectivos serviços ou 

destinatários, em função do tipo de assunto e da prioridade da mesma referente ao Termo 

de Parceria, Meta e Atividade do mesmo; 

2.1.3. Redigir e efetuar o processamento de texto de correspondência geral, nomeadamente 

memorandos, cartas/ofícios, planinhas (gerenciando através dessas, despesas referentes a 

gastos com locomoção seja estas de via aérea, terrestre...,  pagamento ou faturas 

relacionadas com materiais didáticos necessários - de acordo com a solicitação da 

coordenação da Meta ou Atividade do Contrato ; notas informativas e outros documentos 

com base em informação fornecida pelos consultores contratados para a realização das 

Metas do Plano de Trabalho; 

2.1.4. Arquivar a documentação, separando-a em função cronológica, do tipo de assunto, ou do 

tipo de documento, respeitando regras e procedimentos de arquivos do Instituto de 

Assessoria para o Desenvolvimento Humano –IADH- pré- estabelecidas; 

2.2. Atender e informar o público interno e externo envolvidos com o Termo de Parceria: 
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2.2.1. Atender e encaminhar ao coordenador, ou membros da Instituição informações sobre 

clientes, fornecedores atendendo as necessidades do tipo de informação ou serviço 

pretendido por meio de telefone, internet ou qualquer outro meio de comunicação 

solicitado; 

2.2.2. Efetuar a gestão do economato do Termo de Parceria: 

2.2.1.1. Efetuar o pedido de material, preenchendo requisições ou outro tipo de documentação 

(referente a pagamento de pessoa física ou jurídica contratada pelo IADH para a realização das 

Metas e Atividades); 

2.2.1.2. Recepcionar o material, verificando a sua conformidade com o pedido efetuado e 

assegurar o armazenamento do mesmo. 

2.3. Organizar e executar tarefas administrativas de apoio à consecução de Metas e 

atividade referente ao Termo de Parceria supra: 

2.3.1. Preencher e conferir documentação referente a contratos celebrados no âmbito do Termo 

de Parceria (requisições, recibos e outras) e documentação bancária (cheques, e outras); 

2.3.2. Compilar e encaminhar para os serviços competentes os dados necessários,nomeadamente 

à elaboração de orçamentos e relatórios; 

2.3.3. Organização de eventos de nível estadual, interestadual, regional, nacional e 

acompanhamento da execução dos mesmos no local de realização para garantir a qualidade dos 

serviços prestados pelo Instituto no Termo de Parceria; 

2.4. Executar tarefas administrativas de apoio à gestão de pessoas: 

2.4.1. Registrar e conferir os dados relativos à assiduidade do pessoal as Atividades, eventos de 

outros; 

2.4.2. Processar vencimentos, efetuando os cálculos necessários à determinação dos valores de 

abonos, descontos e montante líquido a receber; 

2.4.3. Atualizar a informação dos processos individuais de pessoal, nomeadamente, dados 

referentes a acompanhamento de execução das Atividades, através de documentos gerenciar a 

quantidade de eventos realizados e suas  Listas de presença e respectivos relatórios relacionando- 

os ao Plano de Trabalho; 

2.4.4. Reunir a documentação relativa aos processos de recrutamento, seleção e admissão de 

pessoal e efetuar os contatos necessários; 

2.4.5. Elaborar os mapas e guias necessários ao cumprimento das obrigações legais, 

nomeadamente Documento de Arrecadação da Receita Federal –DARF-, Documento de 

Arrecadação Municipal –DAM-, Guia da Previdência Social –GPS- .    

 

3. D O  PRODUTO 

O  Profissional deverá encaminhar produtos/relatórios de acordo com a solicitação da Gerencia 

Administrativo e Financeira do IADH. 
 
4. D O S  REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 
 
4.1. Requisitos básicos, comuns às áreas: a) possuir o perfil profissional e a experiência 

exigida para a contratação e comprovar informações prestadas no currículo que forem  

solicitadas pelo projeto; b) ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; c) 

não ser servidor ativo ou aposentado da administração pública federal, estadual, do Distrito 

Federal, ou municipal, direta ou indireta, bem como empregado de suas subsidiárias e 
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controladas. 
 
5. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
5.1. A inscrição do candidato no presente Processo Seletivo se dará mediante a apresentação 

de currículo. Todos os documentos aqui referidos deverão estar assinados e acondicionados 

em envelope fechado, identificado com o código do Projeto, com o número deste Processo 

Seletivo Simplificado além de nome e endereço do remetente. 
 
5.2. A inscrição dos candidatos nos termos do item anterior implicará o conhecimento e a 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e Regulamento 

Interno, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
5.3. Período de Recebimento de Currículos: até 08 de Junho de 2012. 
 
5.4. O currículo poderá ser entregue na Sede da Administração do IADH, situado no com sede 

na Av. Conselheiro Aguiar nº 1472, 1º andar - sala 112/152, Recife Trade Center – Boa Viagem 

- Recife – PE de 9:00 as 16 horas. 
 
5.5. Somente serão aceitos currículos recebidos no local citado neste documento até o dia 08  

de Maio 2012.  
 
5.6. Serão aceitos os currículos enviados por Fax ou correio eletrônico. 
 
5.7. Não serão considerados os currículos enviados ou entregues sem a identificação referida 

neste documento. 

 

5.8. As informações prestadas no currículo são de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo ao IADH o direito de excluir do processo seletivo aquele que não atender aos 

termos deste edital ou que fornecer dados inverídicos ou que não possam ser comprovados. 
 
5.9.  É recomendável que o candidato apresente seu currículo de acordo com modelo proposto, 

de forma a facilitar a análise. A não pontuação de algum atributo relacionado neste edital em 

decorrência da não observância dessa recomendação é de inteira responsabilidade do 

candidato. 
 
 

6. D O  PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
A seleção será realizada pela análise de currículo e por entrevista, levando em conta os 

aspectos técnicos de experiência no desenvolvimento de atividades constantes deste edital e 

seus anexos. 
 
6.1. Primeira etapa: ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
 
A análise e a avaliação de currículos são de caráter classificatório e eliminatório e deverão 

considerar critérios pré-estabelecidos, conforme a área de conhecimento. 
 
6.2. Segunda etapa: ENTREVISTA 
 
6.2.1. A entrevista será realizada apenas com os candidatos que obtiverem uma pontuação 

mínima de 35% (trinta e cinco por cento) do total de pontos possíveis na etapa anterior. 
 
6.2.2. Havendo mais de um candidato com a pontuação mínima exigida serão chamados os 3 

(três)   candidatos   mais   bem   pontuados   ou   tantos   quantos   forem   necessários   para   o 

preenchimento das vagas, sempre tomando por base a lista elaborada na etapa anterior. 
 
6.2.3.  A entrevista com os candidatos residentes no Recife será realizada em Recife - PE e, no 
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caso dos candidatos residentes em outros estados, a entrevista será realizada pelo sistema 

telefônico “viva voz”, em data a ser divulgada. 
 
6.2.4.  As despesas decorrentes da participação em todas as etapas do processo seletivo correrão 

às custas dos candidatos. 
 
6.2.5. Os candidatos a serem contratados serão aqueles que obtiver a maior pontuação final, a 

qual será calculada  pela soma dos pontos obtidos na primeira  e segunda  etapa (análise  e 

avaliação de currículo e entrevista, respectivamente).  Caso não seja possível a contratação 

desse candidato, poderão ser chamados, a critério do IADH e por ordem de classificação, os 

demais candidatos. 
 
6.2.6. O resultado provisório da análise e da avaliação de currículos e da entrevista estará 

disponível no IADH pelo período de dez dias. 
 
6.2.7.  Os currículos dos candidatos não convocados para a entrevista serão mantidos no Banco 

de Currículos do IADH, durante a validade do presente processo de seleção. 
 
6.2.8. A critério do Projeto, se não houver candidatos com mínimo de 35% dos pontos possíveis 

na avaliação curricular, o processo de seleção poderá ser anulado ou reeditado. 
 
6.3.  Documentação a ser entregue até a data exposta acima: 

6.3.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

 cédula de identidade. 

6.3.2. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em: 

 prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

6.3.3.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

 comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, com o objeto da licitação; 

 

OBS: A comprovação de aptidão mencionada no inciso, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado objetivando as parcelas de maior relevância como: 

a) Experiência com Convênios, Contratos de Repasse e Termo de Parceria com o Poder 

Público; 

b) Experiência com Prestação de Contas Físicas e Financeiras dos Convênios, Contratos de 

Repasse e Termo de Parceria com o Serviço Público;  

c) Experiência na Prestação de Contas através do SINCONV. 

 

 Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 

6.3.4. Em anexados também são exigidos os seguintes documentos: 

 Currículo com CPF; 

 Comprovante de Residência; 

 Número do PIS; 

 Cópia do Titulo Eleitoral; 

 Declaração Funcional (não pertencer ao quadro de servidores ou empregados públicos). 
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7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver maior experiência e/ou ainda, maior 

tempo de experiência profissional observando em quaisquer dos casos o critério da 

antiguidade. 

 

8. DO TOTAL DE CARGA HORÁRIA POR PROFISSIONAL E VALORES MENSAIS 

 

 

 

 

 

 

8.1. O valor da hora técnica para os profissionais se dará da seguinte forma: 

Profissional 1 -> R$ 93,00 

9    .                DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado na Internet, no endereço 

http://www.iadh.org.br, e estará disponível na sede do IADH. 
 
9.2. O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data da divulgação  do 

resultado final. 
 
9.3. A aprovação e a classificação geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 

contratação por tempo determinado, observando-se as disposições legais, o interesse e a 

conveniência do IADH. 
 
9.4. A contratação será realizada em conformidade com as normas do Regulamento Interno de 

Compras, Contratações de Obras e Serviços do IADH. 
 
9.5. Será excluído do processo seletivo o candidato que: a) fizer, em qualquer documento, 

declaração falsa ou inexata para fins do processo seletivo; b) não comprovar os requisitos 

exigidos na data da contratação; c) deixar de apresentar declarações que sejam solicitadas pelo 

IADH ou qualquer outro documento que comprove o atendimento a todos os requisitos fixados  

neste documento; e, e) deixar de comparecer ou atender ao chamado para entrevista, 

previamente definida. 
 
9.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e demais dados junto ao IADH. 
 
9.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo IADH. 
 

 

Recife - PE, 30 de Maio de 2012. 

  ATIVIDADE Profissional 01 

Carga Horária 

TOTAL 118 

http://www.iadh.org.br/


1 

 

 

Curso: 
Instituição: 
Cidade: Estado: 
Ano de início: Ano de conclusão: 

 

Doutorado em: 
Instituição: 
Início em (mês/ano): Término em (mês/ano): 
Área Específica: 
Título do Trabalho de fim de curso: 
Descrição sumária do trabalho: 

 

ANEXO I 

MODELO DE CURRÍCULO 

Candidato ao Cargo/especialidade  de: 

Número do Edital: 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome 
Endereço Número Apto. 
Bairro Cidade CEP UF 
Telefones para contato 
Data de Nascimento Naturalidade Nacionalidade 
Estado Civil Sexo Profissão 
Nome do Pai 
Nome da Mãe 
Identidade Data de Expedição Órgão Emissor UF 
CPF Titulo de Eleitor Certificado de Reservista 
Registro no órgão competente (quando for o caso) 
e-mail: 

 

2. ESCOLARIDADE 

Curso Superior 
 
 
 
 
 
 

Curso de Mestrado 

Mestrado em: 
Instituição: 
Início em (mês/ano): Término em (mês/ano): 
Área Específica: 
Título do Trabalho de fim de curso: 
Descrição sumária do trabalho: 

 

Curso de Doutorado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos de Especialização ou Pós-graduação lato sensu 

Especialização/Pós-graduação em: 
Instituição: 
Início em (mês/ano): Término em (mês/ano): 
Área Específica: 
Carga horária: 
Título do Trabalho de fim de curso: 
Descrição sumária do trabalho: 
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Nome do Curso: 
Instituição: 
Início em (mês/ano): Término em (mês/ano): 
Área Específica: 
Carga horária: 
Título do Trabalho de fim de curso: 
Descrição sumária do trabalho: 

 

 

 

Cursos de Especialização ou Pós-graduação lato sensu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos de Aperfeiçoamento 

Nome do Curso: 
Instituição: 
Início em (mês/ano): Término em (mês/ano): 
Área Específica: 
Carga horária: 
Título do Trabalho de fim de curso: 
Descrição sumária do trabalho: 

 

Cursos de Aperfeiçoamento 

Nome do Curso: 
Instituição: 
Início em (mês/ano): Término em (mês/ano): 
Área Específica: 
Carga horária: 
Título do Trabalho de fim de curso: 
Descrição sumária do trabalho: 

 

Cursos de Extensão (relacionados à questão objeto da contratação) 

Nome do Curso: 
Instituição Responsável: 
Período: de _    /  /  a _    /_    /   
Carga horária: 

 

Cursos de Extensão (relacionados à questão objeto da contratação) 

Nome do Curso: 
Instituição Responsável: 
Período: de _    /  /  a _    /_    /   
Carga horária: 

 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (citar em ordem, a partir do último) 

Instituição: 
Cargo ocupado: 
Endereço: 
Cidade: UF: Fone: 
Área de Atuação/ Função: 
Período (indicar mês e ano de início e fim): 

Descrição das atividades desenvolvidas: 

Instituição: 
Cargo ocupado: 
Endereço: 
Cidade: UF: Fone: 
Área de Atuação: 
Período (indicar mês e ano de início e fim): 
Descrição das atividades desenvolvidas: 

Instituição: Cargo ocupado: 
Endereço: 
Cidade: UF: Fone: 
Área de Atuação: 
Período (indicar mês e ano de início e fim): 
Descrição das atividades desenvolvidas: 
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Titulo: 
Veículo de divulgação (quando for o caso): 
Ano: Volume: Nº: 
Entidade ou órgão para o qual foi feito (quando for o caso): 
Finalidade (acadêmica, técnica, administrativa,...): 

 
 

  
 
 
________________ 

Recife,             de                       de 2012       
 
 

_                     

Assinatura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulo: 
Veículo de divulgação (quando for o caso): 
Ano: Volume: Nº: 
Entidade ou órgão para o qual foi feito (quando for o caso): 
Finalidade (acadêmica, técnica, administrativa,...): 

Titulo: 

Veículo de divulgação (quando for o caso): 

Ano: Volume: Nº: 

Entidade ou órgão para o qual foi feito (quando for o caso): 

Finalidade (acadêmica, técnica, administrativa,...): 
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SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
 
 
 
"Eu,_  , Inscrito no CPF n.°              , atendendo às 

condições contidas no Edital n.°    e seus Anexos, 

solicito ao In s t i t u to  d e  A ss e ss o r i a  pa r a  o  D es env o l v im en to  H um ano  –  

IA D H   minha participação no Processo Seletivo Simplificado destinado à 

contratação de técnico(a) especializado(a) em Técnico de Nível Superior em Ciências 

Exatas ou Humanas com atuação na área de Gerenciamento de  Projetos  e  

Programas Públ icos;  Apoio, Análise, Avaliação e Monitoramento da área 

Administrativa e Financeira do Termo de Parceria supra. Informo, a seguir, para 

eventuais contatos, meu endereço completo e telefone: 

 

Endereço: _    

Telefone:    
 

Declaro conhecer os requisitos exigidos para participação e contratação, bem como 

concordar plenamente com todos os termos do processo de contratação e que os 

documentos comprobatórios das informações prestadas no currículo serão apresentados 

por ocasião da contratação ou quando solicitado. Declaro, ainda, que não mantenho 

vínculo com o Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal (no caso do candidato 

estar amparado  nas situações  previstas  no art. 37, inciso XVI, da Constituição 

Federal, declarar esta condição). 
 
 
 
 ________________ 

Recife,             de                     de 2012       
 
 

_                     

Assinatura 
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PROFISSIONAL 1 
 

TÉCNICO ESPECIALIZADO  
CRITÉRIOS FATOR PONTOS 

1. Formação Acadêmica (máximo 20 pontos) 
1.1. Aperfeiçoamento  

 
2 

1 

1.2. Especialização 2 

1.3. Mestrado 3 

1.4 Doutorado 4 

2. Formação Acadêmica em áreas relacionadas ao objeto do contrato (máximo 50 pontos) 
2.1. Aperfeiçoamento  

 
5 

1 

2.2 Especialização 2 
2.3. Mestrado 3 

2.4. Doutorado 4 

3. Experiência profissional (máximo 30 pontos) 
3.1. De 1 até 3 anos  

5 
2 

3.2. Acima de 3 até 5 anos 4 
3.3. Acima de 5 anos 6 

4. Experiência profissional específica (máximo 100 pontos) 
4.1. Trabalho/Pesquisa com SICONV  

 

 
5 

5 
4.2. Conhecimento acerca de Gerenc ia mento  d e  P ro je to s  e  

P ro gramas  P úb l i co s  
5 

4.3.Pesquisas/trabalhos    envolvendo   ciências   sociais/humanas  4 
4.4  Conhecimento c o m  p r e s t a ç ã o  d e  c o n t a s  n o  S I C O N V  3 
4.5. Realização de trabalhos com administração vltada ao serto público 3 

5. Atributos adicionais (máximo 50 pontos) 
5.1. Disponibilidade para viagens.  

 
 

5 

3 

5.2. Prática na redação de relatórios técnicos 3 

5.3. Trabalhos anteriores com abordagem multidisciplinar 2 
5.4. Noções de Informática 2 

 

Sub-total (pontuação máxima admitida)  250 
 

 

AVALIAÇÃO DO CANDIDATO APÓS ENTREVISTA 

 
CLASSIFICAÇÃO Fator Pontos 
Ótimo  

 
 

20 

10 

Muito Bom 8-9 

Bom 6-7 
Regular 4-5 

Não atende às expectativas < 4 
 

 

TOTAL GERAL (pontuação máxima admitida)  450 

 


