
 

Consultor Individual - Currículo Padrão 

VAGA PRETENDIDA 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Número do Edital Perfil

Nome Completo Data de Nascimento

E-mail Telefone

Endereço Completo

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 

• Seja objeHvo, inclua apenas informações que guardem relação com os requisitos indicados no 
Termo de Referência. Informações e experiências excedentes não são computadas na análise do 
currículo. 

• Preencha as informações nos campos indicados, com atenção para o que está sendo requisitado. 
• Limite de 6 páginas por currículo, não exceda esse valor. 
• Reforçando a seção “Vedações Prevista em Lei” do Termo de Referência, é vedada a 

contratação, a qualquer Otulo, de servidores aHvos da Administração Pública Federal, Estadual, 
do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas 
subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, para 
execução de serviços de consultoria (ArWgo 7º do Decreto Nº 5.151, de 22 de Julho de 2004).



FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Detalhar Otulos acadêmicos em ordem cronológica (mais recente primeiro; se necessário, uWlize mais 
linhas). 

CERTIFICAÇÃO DESEJÁVEL 

Requisito desejável descrito na Seção 8.2 do Termo de Referência Nº 7292.  

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

TÍTULO ACADÊMICO
INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO
NOME DO 

CURSO INÍCIO FIM

Indique em cada linha: graduação; 
especialização; mestrado stricto sensu; 
doutorado e pós-doutorado.

Insira o nome e o 
local da ins<tuição.

Indique o nome 
do curso 
realizado.

Indique o 
mês e o ano 
de início.

Indique o mês 
e o ano de 
término.

Nº do Registro (CREA-SP) CPF

Insira o Número do Registro que possui junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, que 
deve estar em situação “ATIVA”

Insira o número do CPF para fins de Pesquisa Pública de 
Profissional através do sistema CREANet



Detalhar formação em ordem cronológica (mais recente primeiro; se necessário, uWlize mais linhas) 

TIPO DE FORMAÇÃO
INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO
NOME DO 

CURSO INÍCIO FIM

Indique em cada linha: cer<ficados; 
proficiência de idiomas e cursos 
complementares.

Insira o nome e o 
local da ins<tuição.

Indique o nome 
do curso 
realizado.

Indique o 
mês e o ano 
de início.

Indique o mês 
e o ano de 
término.



PRODUÇÃO TÉCNICA E ACADÊMICA 

Detalhar produção que se relacione com a vaga pretendida em ordem cronológica (mais recente primeiro; 
se necessário, uWlize mais linhas) 

TIPO DE FORMAÇÃO
NOME E LOCAL DE 

PRODUÇÃO
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO
DATA DE 

PRODUÇÃO

Indique em cada linha: ar<gos; 
publicações, livros, produtos de 
consultoria, etc..

Insira Stulo e subStulo do 
produto, com informação 
sobre publicação.

Insira a descrição 
resumida do 
conteúdo.

Indique o mês e o 
ano de publicação.



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Detalhar experiência em ordem cronológica (mais recente primeiro; se necessário, uWlize mais linhas) 

INSTITUIÇÃO CARGO ATRIBUIÇÕES INÍCIO FIM DURAÇÃO

Indique o nome 
e o local da 
ins<tuição.

Insira o 
nome exato 
do cargo 
ocupado..

Descreva as funções 
desempenhadas no cargo 
que tenham relação com a 
vaga indicada no Edital.

Indique o 
mês e o 
ano de 
início.

Indique o 
mês e o 
ano de 
término.

Indique o tempo de 
permanência no 
cargo (em anos e 
meses).



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Descrever, de forma clara e concisa, como sua experiência  contribui para execução das aWvidades 
descritas no Termo de Referência. 
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