
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ4005  EDITAL Nº 01/2017 

1. Perfil: PERFIL 1 - Educação Patrimonial 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Profissional com graduação em história, pós-graduação na área de 

patrimônio cultural. 
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de 01 (um) ano relacionada a projetos 

educativos no campo do patrimônio cultural. 
5. Atividades: Caberá ao profissional contratado desenvolver as seguintes atividades: 1. 

Mapear/identificar as potencialidades e os desafios do projeto Casas do Patrimônio, consolidando 

um diagnóstico e organizando recortes regionais e locais, analisando criticamente as potencialidades 

e possibilidades de cada uma delas como elemento fortalecedor para a implantação do Sistema 

Nacional do Patrimônio Cultural. 2. Elaborar proposição de organização do III Encontro Nacional 

de Educação Patrimonial que terá como um dos focos o projeto Casas do Patrimônio, mapear ações 

dos Planos de Trabalho dos Acordos de Cooperação Técnica ACTs em curso e subsidiar discussões 

para a proposta de implantação do Programa Casas do Patrimônio no III Encontro Nacional de 

Educação Patrimonial a ser realizado no final do 1º semestre de 2017. 3. Propor metodologias e 

cronogramas para a criação e implantação do Programa Casas do Patrimônio, objetivando fortalecer 

macroprocesso “gestão compartilhada da Educação Patrimonial” da Coordenação de Educação 

Patrimonial- DAF junto a instituições do poder público e da sociedade civil, na perspectiva do 

Sistema Nacional do Patrimônio Cultural. 4. Propor, no âmbito da versão preliminar do Programa 

Casas do Patrimônio, formas de estruturação e sistematização para a construção de um edital público 

para implantar Casas do Patrimônio em municípios onde não haja representação oficial do Iphan. 
6. Produtos/Resultados esperados: Serão encaminhados 4 (quatro) produtos, resultantes das 

atividades realizadas pelo(a) contratado(a): Produto 1 – Documento técnico contendo a) diagnóstico 

das potencialidades e desafios do projeto Casas do Patrimônio; b) proposta de comunicação 

institucional para divulgação e publicização das informações sobre o Projeto Casas do Patrimônio, 

visando sua consolidação e fortalecimento, com foco no Sistema Nacional do Patrimônio Cultural; 

Produto 2 – Documento técnico contendo proposta de organização, metodologias e sistematização 

do III Encontro Nacional de Educação Patrimonial, considerando o envolvimento do Observatório 

do Centro Lúcio Costa; Produto 3 – Documento técnico contendo metodologias que contemplem o 

foco na proposição e implantação do Programa Casas do Patrimônio e em sua atuação no âmbito 

do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural; Produto 4 – Documento técnico contendo proposta de 

promoção do Programa Casas do Patrimônio, compreendendo o envolvimento do Observatório do 

Centro Lúcio Costa, subsidiando-o no que se refere à temática de Educação Patrimonial. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: 135 dias. 

1. Perfil: PERFIL 2 - Tradução Inglês 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Graduação em qualquer área de formação. 

4. Experiência profissional: Experiência comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos em serviços de 

tradução (do inglês para o português e do português para o inglês) nas áreas de patrimônio histórico 

e cultural. Visando habilitação no processo seletivo, deverão ser apresentados, junto com o currículo, 

2 (dois) trabalhos de tradução publicados nas áreas de patrimônio histórico e cultural, em versões 

bilíngues, sendo um do inglês para o português e outro do português para o inglês.  
5. Atividades: Caberá ao profissional contratado desenvolver as seguintes atividades: Tradução das 

linhas editoriais e de suas publicações: contemplando as séries do Patrimônio Mundial, como dossiês 

de candidatura dos bens brasileiros, os cadernos técnicos, os Anais de Seminários e eventos, as obras 

de referência, o material formativo e resultados das oficinas e capacitações do CLC. Para o período 

de 2016/2017 os seguintes títulos estão programados, cuja ordem de edição ainda será definida pela 

coordenação: Coleção Política de Preservação (1 publicação) -  i. Pareceres do Conselho Consultivo, 

Nestor Goulart (org) – Volume II. Coleção Anais – (7 Publicações) - ii. Seminários e Eventos 

Nacionais: • Colóquios sobre Paisagem Cultural – Volumes I, II e III; • Seminário sobre Proteção a 

Terreiros; • Seminários sobre 80 anos do IPHAN: Seminário em comemoração dos 17 anos do PNPI 



(Decreto 3551/2000); O futuro do Patrimônio; Seminário em comemoração aos 80 anos do Decreto 

Lei 25/1937. Coleção Grandes Obras (1 lpublicação) - iii. Convento Franciscano de Penedo, de 

Francisco Alberto Salles. Coleção Roteiros do Patrimônio (2 publicações) - iv. Igrejas do Barroco e 

Rococó em Sabará e Caetés – Volumes I e II. Coleção Política de Preservação (3 publicações) - v. 

Guia de Identificação de Arte Sacra, de Raphael João Hallach Fabrino; vi. Cartas Patrimoniais – 

reedição atualizada; vii. Revisão e Atualização do Guia de Sinalização Turística e Patrimonial. 

Coleção do Patrimônio Mundial: (9 publicações) - viii. Dossiês de Candidatura: (4 publicações – 

bilíngues) • Paisagem Cultural do Rio de Janeiro – Entre a montanha e o mar; • Pampulha Paisagem 

Cultural Moderna; • Cais do Valongo; • Sítio Roberto Burle Marx. ix. Seminários 

Internacionais: (5 publicações – bilíngues); • Seminário Internacional Boas Práticas de Gestão de 

Paisagens, Parques Históricos e Culturais; • Seminário Internacional Gestão de Fortificações no 

Brasil – Perspectivas para o Patrimônio Mundial; • Seminário Internacional Desafios de Gestão do 

Patrimônio Moderno; • Seminário Internacional Gestão de Sítios do  Patrimônio Mundial – 

certificação turística dos bens; • Seminário Internacional Documentação e Sistema de Informação 

para o Patrimônio; Coleção Formativa do Centro Lucio Costa: (4 publicações) - x. Pesquisa e 

Patrimônio (2); xi. Cursos Formativos CLC (2). Fazer a tradução (do inglês para o português ou do 

português para o inglês, conforme a necessidade) dos documentos e textos definidos para publicação 

designados pela coordenação. Participar das reuniões com a Coordenação: para adequação da 

linguagem e do registro ao público alvo de cada uma das publicações. 
6. Produtos/Resultados esperados: Serão encaminhados 4 (quatro) produtos, resultantes das atividades 

realizadas pelo(a) contratado(a): Produto 1 – Documento técnico contendo tradução (do inglês para 

o português ou do português para o inglês), e revisão, dos documentos e textos referentes à primeira 

indicação feita pela coordenação, correspondente a aproximadamente 300 laudas; Produto 2 – 

Documento técnico contendo tradução (do inglês para o português ou do português para o inglês), e 

revisão, dos documentos e textos referentes à segunda indicação feita pela coordenação, 

correspondente a aproximadamente 600 laudas; Produto 3 – Documento técnico contendo tradução 

(do inglês para o português ou do português para o inglês), e revisão, dos documentos e textos 

referentes à terceira indicação feita pela, correspondente a aproximadamente 150 laudas; Produto 4 

– Documento técnico contendo tradução (do inglês para o português ou do português para o inglês), 

e revisão, dos documentos e textos referentes à quarta indicação feita pela coordenação, 

correspondente a aproximadamente 250 laudas. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF. 

8. Duração do contrato: 120 dias. 

1. Perfil: PERFIL 3 - Diagramação 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Curso Superior Completo na área de publicidade, desenho industrial, ou 

área afim. Curso de pós-graduação na área de comunicação visual ou afim. 
4. Experiência profissional: Experiência comprovada de no mínimo 5 (cinco) anos na elaboração de 

projetos gráficos e de diagramação de livros, preferencialmente com títulos publicados nas áreas de 

patrimônio cultural, arte e/ou arquitetura. Na descrição dos trabalhos deverá constar o ano em que 

foi realizado e o período de realização dos mesmos em dias, a fim de comprovar o tempo de 

experiência profissional.  
5. Atividades: As atividades estão divididas primeiramente na organização e planejamento da linha 

editorial e da produção gráfica para o período de 2016/2017, e na elaboração da parte de editoração 

e diagramação das publicações. Organização e planejamento: Conceber planejamento e cronograma 

do processo de produção gráfica das publicações das séries do Programa Editorial do Centro Lucio 

Costa, incluindo as etapas e atividades previstas; Levantar as demandas de projetos gráficos e/ou 

diagramação das publicações a partir de discussão com a coordenação editorial, editores e revisores; 

Realizar pesquisa, seleção, edição e tratamento de imagens referentes aos títulos programados para 

o período 2016/2017; Elaborar e apresentar projetos gráficos para as publicações designadas pela 

coordenação do Programa Editorial do Centro Lucio Costa; Diagramar e arte-finalizar textos e 

imagens das publicações do Programa Editorial do Centro Lucio Costa; Fazer a correção das versões 

diagramadas das publicações; Acompanhar a produção e a revisão das provas gráficas em todas as 

etapas de impressão das publicações. Organização das linhas editoriais e de suas publicações: 

contemplando as séries do Patrimônio Mundial, como dossiês de candidatura dos bens brasileiros, os 

cadernos técnicos, os Anais de Seminários e eventos, as obras de referência, o material formativo e 

resultados das oficinas e capacitações do CLC. Para o período de 2016/2017 os seguintes títulos estão 

programados, cuja ordem de edição ainda será definida pela coordenação: Coleção Política de 

Preservação (1 publicação) - i. Pareceres do Conselho Consultivo, Nestor Goulart (org) – Volume II. 

Coleção Anais – (7 Publicações) - ii. Seminários e Eventos Nacionais:  



• Colóquios sobre Paisagem Cultural – Volumes I, II e III 

• Seminário sobre Proteção a Terreiros 

• Seminários sobre 80 anos do IPHAN: Seminário em comemoração dos 17 anos do PNPI (Decreto 

3551/2000); O futuro do Patrimônio; Seminário em comemoração aos 80 anos do Decreto Lei 

25/1937. Coleção Grandes Obras (1 lpublicação) - iii. Convento Franciscano de Penedo, de Francisco 

Alberto Salles. Coleção Roteiros do Patrimônio (2 publicações) - iv. Igrejas do Barroco e Rococó em 

Sabará e Caetés – Volumes I e II. Coleção Política de Preservação (3 publicações) - v. Guia de 

Identificação de Arte Sacra, de Raphael João Hallach Fabrino; vi. Cartas Patrimoniais – reedição 

atualizada; vii. Revisão e Atualização do Guia de Sinalização Turística e Patrimonial. Coleção do 

Patrimônio Mundial: (9 publicações) - viii. Dossiês de Candidatura: (4 publicações – bilíngues): 

• Paisagem Cultural do Rio de Janeiro – Entre a montanha e o mar;  

• Pampulha Paisagem Cultural Moderna;  

• Cais do Valongo;  

• Sítio Roberto Burle Marx 

ix. Seminários Internacionais: (5 publicações – bilíngues)  

• Seminário Internacional Boas Práticas de Gestão de Paisagens, Parques Históricos e Culturais;  

• Seminário Internacional Gestão de Fortificações no Brasil – Perspectivas para o Patrimônio 

Mundial;  

• Seminário Internacional Desafios de Gestão do Patrimônio Moderno;  

• Seminário Internacional Gestão de Sítios do  Patrimônio Mundial – certificação turística dos bens;  

• Seminário Internacional Documentação e Sistema de Informação para o Patrimônio; Coleção 

Formativa do Centro Lucio Costa: (4 publicações) - x. Pesquisa e Patrimônio (2) - xi. Cursos 

Formativos CLC (2). Revistas do Patrimônio Históricos – 80 anos (2 publicações). 
6. Produtos/Resultados esperados: Serão encaminhados 04 (quatro) produtos resultantes das atividades 

realizadas pelo contratado da seguinte forma: Produto 1 – Documento técnico contendo os originais 

diagramados referentes à primeira indicação de publicação(ões) feita pela Coordenação Editorial do 

Programa Editorial do Centro Lucio Costa; Produto 2 – Documento técnico contendo os originais 

diagramados referentes à segunda indicação de publicação(ões) feita pela Coordenação Editorial do 

Programa Editorial do Centro Lucio Costa; Produto 3 – Documento técnico contendo os originais 

diagramados referentes à terceira indicação de publicação(ões) feita pela Coordenação Editorial do 

Programa Editorial do Centro Lucio Costa; Produto 4 – Documento técnico contendo os originais 

diagramados referentes à quarta indicação de publicação(ões) feita pela Coordenação Editorial do 

Programa Editorial do Centro Lucio Costa. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF. 

8. Duração do contrato: 120 dias. 

1. Perfil: PERFIL 4 - Atividades de Difusão CLC 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Graduação em Comunicação Social, com habilitação em Relações 

Públicas. Desejável: Pós-graduação na área de Gestão Cultural, Relações Públicas e/ou Marketing. 

Fluência oral e escrita em inglês e espanhol. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 02 anos na área de produção cultural. Experiência 

mínima de 04 anos em organização de eventos. Experiência na área de patrimônio cultural. 
5. Atividades: a) Avaliar documentos de referência de criação e planejamento do Centro Lucio Costa; 

b) Levantar e organizar os dados dos documentos da área de planejamento do Centro Lucio Costa 

para embasamento das ações a serem desenvolvidas no âmbito dos instrumentos de implementação 

do Centro, como os eventos e atividades de formação; c) Participar de reuniões, quando necessário, 

com a equipe interna do Departamento de Cooperação e Fomento – DECOF, Assessoria de Relações 

Internacionais, Comitês Técnicos e setor de Planejamento do Centro Lucio Costa para coleta de 

informações com o objetivo de subsidiar a elaboração dos instrumentos de gestão da estrutura físico-

logística dos eventos; d) Avaliar os espaços demandados e ofertados, adequando sempre ao desenho 

e à formatação definidos para o evento; e) Propor diretrizes e orientações para o desenvolvimento da 

estrutura físico logística dos seguintes eventos: • “Seminário Internacional sobre gestão de 

fortificações no Brasil – perspectivas para o Patrimônio Mundial” (04 a 07 de abril em Recife/PE); 

• “Lançamento do dossiê a Patrimônio Mundial do Rio de Janeiro: paisagens cariocas entre a 

montanha e o mar” (25 de maio no Rio de Janeiro/RJ); • “Seminário Internacional sobre gestão dos 

sítios do Patrimônio Mundial no Brasil” (21 a 23 de junho em São Luiz/MA); • “Seminário 

Internacional sobre desafios da gestão do Patrimônio moderno” (14 a 17 de agosto em Belo 

Horizonte/MG); • “Lançamento do dossiê do conjunto moderno da Pampulha a Patrimônio Mundial 

(17 de agosto em Belo Horizonte/MG); • “Exposição: Brasília +30 anos como Patrimônio Mundial” 

(agosto em Brasília/DF); • “Seminário Internacional sobre documentação e sistemas de informação 



para o Patrimônio” (setembro em Brasília/DF) e • “Oficina CLC (CC2) - Agenda UNESCO” 

(setembro no Rio de Janeiro/RJ); f) Coletar dados de todas as etapas de organização dos eventos do 

Centro Lucio Costa, desde sua produção até sua pós-produção com a apresentação dos resultados 

alcançados; g) Levantar e sistematizar contatos de pessoas, empresas e instituições participantes ou 

envolvidas com a organização e a produção dos eventos do Centro Lucio Costa em 2017; h) Avaliar 

e propor melhorias nos procedimentos relativos às contratações de serviços de logística de 

comunicação e eventos; i) Elaborar análise técnica acerca dos processos estruturais e metodológicos 

dos eventos e das atividades formativas do Centro Lucio Costa, com sugestões de melhoria; j) 

Elaborar diretrizes e propostas para o planejamento de eventos do Centro Lucio Costa para o ano 

de 2018, conforme demanda da área de planejamento do Centro Lucio Costa; k) Sistematizar todo o 

conteúdo produzido para o subsite do Centro Lucio Costa (textos, vídeos e fotografias) referente aos 

eventos, seminários e atividades formativas do Centro Lucio Costa durante o ano de 2017 como 

subsídio para o aprimoramento dos instrumentos de difusão do CLC; l) Disponibilidade para viagens 

dentro e fora do território nacional. 
6. Produtos/Resultados esperados: Serão encaminhados 6 (seis) produtos, resultantes das atividades 

realizadas pelo(a) contratado(a): Produto 1 – Documento técnico com subsídios para o desenho e a 

formatação da estrutura de eventos e atividades formativas do Centro Lucio Costa previstas para o 

2º trimestre de 2017 (abril, maio e junho), de acordo com plano de ação desenhado pela área de 

planejamento do Centro Lucio Costa para 2017; Produto 2 – Documento técnico com subsídios para 

o desenho e a formatação da estrutura de eventos e atividades formativas previstas para o 2º semestre 

de 2017 (julho a dezembro) do Centro Lucio Costa, de acordo com plano de ação desenhado pela 

área de planejamento do Centro para 2017; Produto 3 – Documento técnico com subsídios para o 

desenho e formatação da estrutura da Oficina CLC (CC2) - Agenda UNESCO, prevista para 

realizar-se em setembro no Rio de Janeiro; Produto 4 – Documento técnico IV contendo análise dos 

processos estruturais e metodológicos dos eventos e das atividades formativas do Centro Lucio Costa 

durante o ano de 2017, bem como avaliação de resultados e proposta de melhorias na cobertura dos 

eventos na imprensa (escrita, televisiva e radiofônica); Produto 5 – Documento técnico V contendo 

análise dos processos estruturais e metodológicos dos eventos e das atividades formativas do Centro 

Lucio Costa durante o ano de 2017, bem como avaliação de resultados, tais como a cobertura na 

imprensa (escrita, televisiva e radiofônica); Produto 6 – Documento técnico VI contendo diretrizes e 

propostas para o planejamento de eventos do Centro Lucio Costa para 2018, bem como subsídios 

para desenho e formatação da estrutura das atividades formativas previstas, de acordo com plano de 

ação desenhado pela área de planejamento do Centro para 2017. 
7. Local de Trabalho: Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ. 

8. Duração do contrato: 300 dias. 

      

Os interessados deverão enviar o CV do dia 13/03/2017 até o dia 17/03/2017 no 

projeto.clc@iphan.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil em que se candidata no 

envelope, se por correio, e no e-mail se por meio eletrônico. Serão desconsiderados os CVs remetidos 

após a data limite indicada neste edital.       

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta 

ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja 

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

      

 


