
TERMO DE REFERENCIA 

“INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA BIODIVERSIDADE DA 
AMAZÔNIA – INCT CENBAM” - CONVÊNIO FAPEAM/FDB/INPA Nº 003/2012. 

Contrata 

Serviços de Ilustradora por tempo determinado para o projeto CENBAM – Núcleo 
Executor Manaus 

 
1. Nº de vagas: 01 
 
2. Perfil:  
a) Não ser servidor ativo da administração pública federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, direta ou indireta, bem como empregado de suas subsidiárias e controladas. 
b) Possuir o nível de escolaridade e experiência exigidas para as atividades que serão 
desenvolvidas de acordo com as especificações, e comprovar as informações prestadas no 
curriculum vitae. 
c) Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades que lhes serão atribuídas. 
d) Cumprir o termo, quanto aos prazos.  
e) Ter disponibilidade para iniciar os trabalhos, em datas e períodos estabelecidos pelo projeto. 
 
3. Qualificação educacional (Formação superior – Licenciatura em Artes Visuais) 
 
4. Experiência profissional: Possuir, no mínimo, 1 (um) ano de experiências comprovadas em 
trabalhos de ilustrador (a). Ter pelo menos 2 (duas) obras literárias publicadas com ISBN. 
 
5. Atividades a serem desenvolvidas:  
 
Atividades 1: Ilustrações em aquarela para um livro sobre fungos bioluminescentes. 

Atividades 2: Ilustrações para a Reunião Anual – IV Simpósio CENBAM/PPBio Amazônia Ocidental.  

6. Duração do contrato: 03 (Três) meses 
 
7. Local de Trabalho: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Prédio CENBAM. 
 
8. Da análise e avaliação dos currículos: 
 
a) Serão realizadas a análise e avaliação de currículos em caráter eliminatório e classificatório. 
b) Na análise e na avaliação dos currículos serão observados os critérios dos quadros a seguir, 
exceto quanto ao item entrevista, pois só haverá chamada dos três primeiros colocados na 
pontuação de currículos. 
 
 
 
 
 
 

 
 



c) Quadro de critérios:  
 

Item (60 Pontos) Critérios Pontuação 

1 – Experiência Profissional 
 
 

- Conhecimentos 
Habilidades 

Atitudes 
- Número de publicação de 

livros com ISBN 

60 

 

 

Item (40 Pontos) Critérios Pontuação 

2 – Entrevista* 
 

- Demonstração de 
disponibilidade de tempo do 

candidato para atender às 
exigências 

- Capacidade de interagir com 
profissionais da área científica. 

40 

* Na entrevista serão consideradas as demais informações oferecidas pelo candidato em relação 
às suas outras atividades e produtos. 

 
d) Com base nas listas organizadas, serão convocados para a realização de entrevista os 
candidatos que obtiverem a maior pontuação. A convocação será feita por e-mail e telefone. 
Primeiramente serão chamados para entrevista os três primeiros classificados; se, por qualquer 
motivo, não houver o preenchimento das vagas ou a sua vacância após a contratação, serão 
chamados tantos quantos forem necessários para o preenchimento da vaga, obedecendo a ordem 
de classificação na etapa anterior. 
 
e) Critério de desempate: terá preferência o candidato que tiver a maior pontuação no critério 
experiência. 
 
09. Remuneração - será de 10.491,00 (Dez mil quatrocentos e noventa e um reais); 

 

10. Forma de pagamento 3 parcelas mensais no valor de R$ 3.497,00, com apresentação de nota 
fiscal avulsa e com retenção dos impostos obrigatórios previstos em leis (INSS e IR). 
 
11. Forma de Apresentação do currículo e carta de intenção de serviço: a carta de intenção para 
qual atividade pretende concorrer (devidamente assinada) e o currículo do candidato deverão ser 
encaminhados para o email: claudionor.neto@fdb.org.br “A/C da Comissão de Licitação da FDB, 
até o dia 10 a 12 de setembro de 2018”. 
 
 
 
 

 

 
Coordenador CENBAM/INCT 

 

mailto:claudionor.neto@fdb.org.br

