
Inscrições para Pareceristas, elaboração e oficinas do edital do 
Conselho Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescentes 
de Vassouras/RJ  

 
  
Abertas do dia 30/01/2016 até às 0h00 do dia 15/02/2016 a 
inscrição para pareceristas do Edital 01/2016 do CMPDCA - 
Conselho Municipal de Proteção a Criança e ao Adolescente de 
Vassouras/RJ. O Edital de Chamamento Público 01/2016 objetiva o 
credenciamento de pessoas físicas para exercerem a atividade de 
Pareceristas/Oficineiros no âmbito do edital do CMPDCA. O 
resultado será divulgado dia 01/03/2016. 
  
Os profissionais credenciados comporão o Banco de Dados de 
Pareceristas do CMPDCA e poderão ser contratados para realizar a 
elaboração do edital, oficinas aos proponentes de elaboração, 
execução e prestação de contas de projeto, além da avaliação das 
inscrições habilitadas, no referido Edital, desempenhando as 
atividades de análise e emissão de pareceres técnicos, contendo 
apreciação escrita que resuma a proposta e sua avaliação. 
  
Poderão participar deste Edital: Pessoa física; Idade mínima de 21 
(vinte e um) anos, completos até a data de encerramento do 
período das inscrições; Não residentes na cidade de Vassouras; 
Que possuam curso superior e/ou técnico na área de Humanas; 
Com experiência profissional comprovada, por no mínimo 02 (dois) 
anos, com crianças e adolescentes. 
  
Para se inscrever, os interessados devem solicitar o formulário pelo 
e-mail cmpdcavass@gmail.com, preencher, assinar e enviar por 
correios, com AR, anexando a documentação abaixo, para o 
seguinte endereço: Rua Octávio Gomes nº 48 – Centro – 
Vassouras – RJ. Serão consideradas as inscrições com postagem 
até 15/02/2016. 
  

a) Documento de identificação com foto e assinatura . 
RG - (Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação); 

  
b) Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF); 
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c) Comprovante de residência com nome do interessado 
(apenas documentos emitidos por órgãos oficiais, como conta 
de luz, água, telefone, arrecadação de impostos, entre outros); 
  
  
d) Inscrição de contribuinte no Regime Geral da Previdência 
Social INSS; 
  
e)Certificado ou diploma que comprove a escolaridade; 
  
f)Currículo e documentos que comprovem a experiência 
profissional e demais conhecimentos: portfólio com 
publicações, fotos e reportagens, declarações de instituições 
reconhecidas na área cultural sobre contratações e serviços 
prestados na área de interesse e execução de projetos 
anteriores; diplomas e/ou certificados de cursos e capacitações 
realizados, certificado de palestras, congressos e eventos que 
participou etc.; 
 
g) Declaração de Idoneidade Moral 
 
 

As solicitações de  credenciamento passarão, inicialmente, por uma 
triagem onde será verificado o atendimento às regras do Edital e 
posteriormente os profissionais serão classificados de acordo com a 
análise qualificada de currículo e experiência profissional.  Esse 
processo será conduzido por uma equipe voluntária, de pessoas da 
comunidade, com trabalhos reconhecidos nas áreas sociais,  de 
educação e cultura, que não possuam nenhum vínculo, direto ou de 
afinidade com as Instituições inscritas no CMPDCA,  Secretarias 
Municipais, Câmara de Vereadores ou sejam candidatos a qualquer 
cargo político. 
  
  
Pelos serviços prestados, transporte, alimentação e demais 
despesas durante o contrato, o Parecerista aprovado fará jus ao 
valor bruto total de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), sujeito à 
retenção de taxas e impostos devidos legalmente, após a execução 
dos serviços. 
  
  
Mais informações: (24) 2471-2226 / 2471-1346     ou através do e-
mail cmpdcavass@gmail.com 
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  INSCRIÇÃO EDITAL DE CREDECIAMENTO Nº 01 /2016.  

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome Completo:  

Sexo: 

Data de Nascimento: 

CPF: 

RG: 

Endereço completo (Rua, número, bairro, cep) 

Cidade: 

Estado: 

Telefone fixo: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Redes Sociais: 

FORMAÇÃO 

Formação acadêmica / titulação: 

Liste os demais cursos feitos por você (Cursos 
complementares, workshops, seminários, palestras, entre 
outros) 
 
Você está estudando atualmente? Se sim, onde? Qual o 
curso? Qual a carga horária? 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Você já trabalhou com grupos, coletivos, movimentos, redes e 
instituições que desenvolvem trabalhos culturais, 
educacionais e/ou sociais?  



 
Descreva sua experiência na área. 
 
Você já teve algum projeto aprovado em editais de fomento ou 
processos seletivos? Se sim, qual? 
 
Você já avaliou algum projeto cultural, social ou educacional 
em edital ou processo seletivo? Se sim, qual? 
 
Você possui experiência de trabalho e/ou amplo 
conhecimento sobre Políticas culturais?  Se sim, fale mais 
sobre sua experiência ou como obteve esse conhecimento. 
 
Você possui experiência de trabalho e/ou amplo 
conhecimento sobre o processo completo de realização de 
projetos (elaboração, formatação, captação, execução, 
monitoramento, avaliação e prestação de contas)? Se sim, 
fale mais sobre sua experiência e ou como obteve esse 
conhecimento. 
 
Você está trabalhando atualmente?  Se sim, onde? Qual a 
carga horária? 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Descreva aqui as demais informações que achar relevantes 
sobre sua experiência prévia. Utilize este espaço para falar 
sobre projetos de pesquisa, publicações, realizações pessoais 
e profissionais, articulações  entre outros. 
 

CONCLUSÃO 

O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral 
concordância do proponente com as normas e as condições 
dispostas no edital EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
01 DE 16 de janeiro de 2016. 
Declaro ciência e concordo com as normas e condições 
dispostas EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01 DE 16 
DE DEZEMBRO DE 2016.  
 
Nome completo e assinatura 


