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Z...

ANEXO II

Formulário de Submissão para o Cadastro de Consultores ad hoc

· Área de conhecimento da consultoria ad hoc

· Nome Completo

· Número do CPF

· Instituição/Empresa

· Graduação

· Endereço Comercial

· CEP

· Correio Eletrônico

· Número de telefone �xo

· Número de celular

· Nome da che�a imediata

· Número de telefone da che�a imediata

· Correio Eletrônico da che�a imediata

· Critérios para avaliação do currículo

1. Títulos Universitários na área de conhecimento da consultoria ad hoc (pontuação
máxima 25 pontos)

Valor
Unitário

Valor
obtido

Doutorado concluído 25,0

Mestrado concluído 18,0

Especialização concluída (carga horária mínima de 360h) 10,0

Total parcial -

2. Atividades cientí�cas na área de conhecimento da consultoria ad hoc
(pontuação máxima 30 pontos)

Valor
Unitário

Valor
obtido

Artigos, resenhas, ensaios ou boletins institucionais publicados em periódico
indexado (últimos 5 anos) 2,0

Conferência ou palestra em congresso, simpósio, seminário ou outros eventos
cientí�cos (últimos 5 anos) 1,5

Publicação em congresso, simpósio, seminário nos anais do evento (últimos 5
anos) 0,5

Bolsa de pesquisador concedida por órgão governamental ou não governamental
(cada ano) 1,0

Total parcial -

3. Atividades didáticas na área de conhecimento da consultoria ad hoc (pontuação
máxima 20 pontos)

Valor
Unitário

Valor
obtido

Ensino superior (por disciplina/semestre) 1,0

Orientação em tese de doutorado (por tese) 3,0

Orientação em dissertação de mestrado (por mestrado) 1,5

Participação em banca de defesa de mestrado e doutorado (por banca) 0,5

Ministrante de curso de extensão ou capacitação pro�ssional (carga horária
mínima de 20 horas) 0,5
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Total parcial -

4. Atividades pro�ssionais na área de conhecimento da consultoria ad hoc
(pontuação máxima 25 pontos)

Valor
Unitário

Valor
obtido

Participação em cursos de 20 a 39 horas (últimos 5 anos) 1,5

Participação em cursos de 40 a 120 horas (últimos 5 anos) 2,5

Participação em cursos com mais de 120 (últimos 5 anos) 4,0

Participação como ouvinte em congressos, seminários, simpósios e encontros
(últimos 5 anos) 0,25

Exercício pro�ssional na área (cada ano) 1,0

Total parcial -

Total de pontos obtidos (máximo de 100 pontos)

· Declaro que as informações prestadas por mim neste formulário são verdadeiras e completas.

ANEXO III

Formulário de Declaração de Potenciais Con�itos de Interesses

· Nome Completo

· CPF

· Instituição/Empresa

· Consultor ad hoc ( ) Especialista convidado ( )

· Correio eletrônico

· Área de conhecimento da consultoria ad hoc

Responda se você recebeu, nos últimos cinco anos, de alguma entidade comercial ou outra

organização com interesse relacionado com a área de conhecimento indicada acima, algum apoio

�nanceiro conforme descrito a seguir:

· Financiamento e Reembolso para comparecer a eventos, fóruns, comitês na área de sua

pesquisa? sim ( ) não ( )

· Honorários por apresentação, consultoria, palestra ou atividades de ensino? sim ( ) não ( )

· Financiamento para redação de artigos ou editorias? sim ( ) não ( )

· Suporte para realização ou desenvolvimento de pesquisa na área? sim ( ) não ( )

· Recursos para membro de sua equipe? sim ( ) não ( )

· Algum outro benefício �nanceiro? sim ( ) não ( )

· Você possui apólices ou ações de alguma empresa que tem algum interesse relacionado ao

tema da reunião/da atividade? sim ( ) não ( )

· Você possui algum direito de propriedade intelectual (patentes, registros de marcas ou

royalties)? sim ( ) não ( )

· Você atuou como perito judicial? sim ( ) não ( )

· Existe algum outro aspecto que não foi tratado acima e que pode ser percebido como

suscetível de afetar sua objetividade ou independência? sim ( ) não ( )

· Seus familiares diretos possuem algum con�ito listado acima? sim ( ) não ( )

· Se foi respondido sim para alguma pergunta acima, descreva brevemente as circunstâncias.

· Declaro que as informações prestadas por mim neste formulário são verdadeiras e completas.

· Se houver alguma alteração na informação prestada, noti�carei imediatamente à CGRI/SDA e

completarei um novo formulário de declaração de interesses com as devidas alterações, o que inclui o

período antes do início da atividade e da reunião, durante o transcurso destes até o �nal da atividade em

questão.

ANEXO IV
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Declaração de Con�dencialidade

Nome Completo

( ) Consultor ad hoc

( ) especialista convidado

Declaro que estou ciente de minhas obrigações em relação à con�dencialidade das

informações disponibilizadas pela SDA durante a elaboração de parecer técnico-cientí�co. Sei que estou

obrigado a não divulgar informações adquiridas na posição de consultor ad hoc sob a forma escrita,

verbal, ou qualquer outro meio de comunicação, por ser considerado um documento preparatório, nos

termos do parágrafo 3º do art. 7º da Lei n o 12.527, de 18 de novembro de 2011. Eu também devo respeitar a

natureza con�dencial das opiniões expressadas por outros consultores ad hoc ou outros especialistas

convidados durante as discussões em reuniões ou na forma escrita.

Local: Data:

Nome: CPF:

Assinatura:

ANEXO V

Solicitação de Parecer Técnico-Cientí�co

1. Identi�cação do Departamento

2. Nome do ponto focal responsável pela demanda

3. Lotação

4. Correio Eletrônico

5. Número do telefone

6. Área técnica de consultoria ad hoc

7. Tema da solicitação do parecer técnico-cientí�co

8. Descrição breve da questão problema que se pretende resolver

9. Indicação do(s) Consultor(es) ad hoc

10. Prazo: até 1 mês ( ), 1 a 3 meses ( ), 3 a 6 meses ( ) ou acima de 6 meses ( )

11. Observações:

12. Assinatura do Diretor do Departamento demandante

ANEXO VI

O �uxograma será disponibilizado no endereço eletrônico do MAPA www.agricultura.gov.br .

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.


