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EDITAL 004/2022 - FUNCITERN 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL 

 

A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUNCITERN, torna pública a abertura do Processo 

de Seleção para contratação de profissional autônomo de engenharia civil, de acordo com as 

condições estabelecidas por este Edital. 

 

I - DO OBJETIVO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1.1 O presente processo de seleção objetiva a contratação de profissional de engenharia civil, 

sem vínculo empregatício, com vistas à execução de serviços voltados para a elaboração 

de documentação técnica de projetos vinculados à FUNCITERN, conforme legislação 

pertinente Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e/ou Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, 

bem como atuação nos processos licitatórios acerca da legalidade das documentações 

técnicas específicas apresentadas e atuação na fiscalização de contratos e medições até 

a finalização de obras vinculadas à FUNCITERN. 

 

 

II - DAS VAGAS: 

2.1. Será disponibilizada 01 (uma) vaga para profissional autônomo da engenharia civil. 

 

 

III - DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO: 

3.1. O candidato deverá ter formação em Engenharia Civil e Registro no Conselho (CREA). 

3.2. O candidato deverá anexar o currículo no ato da inscrição. 

3.3. As inscrições ocorrerão unicamente por meio de formulário eletrônico próprio, disponível 

no endereço eletrônico https://www.funcitern.org no período compreendido entre 24/11/2022 

a 28/11/2022 

 

IV - DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

4.1. O processo de seleção ocorrerá em duas etapas: 

a) Etapa I - Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; 

b) Etapa II – Entrevista Individual, de caráter eliminatório e classificatório. 

 

4.2. Em caso de empate das etapas I, II ou no resultado final, o critério de desempate será a 

maior nota com relação a análise curricular. 

 

4.3. Na Etapa II (Eliminatória e Classificatória), ocorrerão as entrevistas na Sede da 

FUNCITERN, localizada na Rua Machado de Assis, 394 – Centro, no dia 01/12/2022. 
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4.4. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: 

ETAPAS PONTUAÇÃO  

I - Análise curricular:  

a) Tempo de atuação como engenheiro civil 

A cada 01 (um) ano ou a cada RT de Obra executada: 6,0 pontos  

 

Até 30 pontos 

(componente 

curricular) 

II – Análise na entrevista:  

a) Disponibilidade de horário;  

b) Comunicação; 

c) Desenvoltura e agilidade nas atividades; 

d) Conhecimento quanto à Documentação Técnica elencada em 

obras de cunho privado (e público) conforme Leis 8.666/93 e  

14.133/2021, bem como demais documentos normativos. 

 

Até 70 pontos 

(Análise na 

entrevista) 

 

 

4.5. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO: 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Divulgação do Edital do Processo de Seleção  23/11/2022 

Período de Inscrições 24/11/2022 a 28/11/2022 

Divulgação do local e datas das entrevistas 30/11/2022 

Entrevistas  01/12/2022 

Divulgação Preliminar do Resultado Final da Seleção  02/12/2022 

Período para interposição de recursos  02/12/2022 a 04/12/2022 

Divulgação do Resultado Final da Seleção 05/12/2022 

Assinatura do Contrato Administrativo 06/12/2022 

 

 

V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

5.1. A divulgação da lista preliminar de classificação e resultado final está prevista para o 

dia 02 de dezembro de 2022, no site da FUNCITERN https://funcitern.org  ressalvado 

motivo de força maior; 

5.2. A divulgação do Resultado final de classificação está prevista para o dia 05 de 

dezembro de 2022, no site da FUNCITERN https://funcitern.org ressalvado motivo de 

força maior. 

 

VI - DOS RECURSOS: 

6.1. Serão admitidos pedidos de recursos contra os resultados preliminares.  

6.2. O prazo para a interposição dos recursos do resultado será de 00h00min do dia 

02/12/2022 até as 18h00min do dia 04/12/2022, devendo o candidato preencher o 

formulário específico no link: https://funcitern.org. 

6.3. Serão preliminarmente indeferidos: 

a) Pedidos de recursos em que o teor seja desrespeitoso com a Comissão do Processo 

de Seleção; 

b) Pedidos de recursos intempestivos.  
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3.4. Após a avaliação pela Comissão do Processo de Seleção, os resultados dos Pedidos 

de Recursos serão expressos como “Deferido” ou “Indeferido” e publicados juntamente 

com a lista final do resultado Final dia 05/12/2022.  

 

VII – DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

7.1.  Currículo Lattes; 

7.2.Comprovação dos critérios de pontuação descritos no item 4.4 deste edital; 

7.3. Cópia de RG e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação; 

7.4. A documentação descrita no Item “4.1 Inscrição no processo de seleção” deste edital, 

deverá ser anexada no ato da inscrição em arquivo único e em formato PDF. 

 

VIII - DA REMUNERAÇÃO E PERÍODO DE DURAÇÃO: 

8.1 A remuneração será efetuada ao profissional selecionado, de acordo com a 

execução dos serviços constantes da planilha anexa a este edital. 

8.1.2. Em caso de serviços não concluídos e acarretando rescisão contratual, 

não será efetuada a remuneração. 

8.2 O contrato terá a duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual 

período. 

 

IX - DOS COMPROMISSOS DO CONTRATADO: 

a) realizar as tarefas que lhes forem confiadas; 

b) atuar de forma ética, responsável e dentro dos princípios da Administração Pública 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

c) zelar pelo andamento das atividades e pela utilização dos recursos utilizados; 

d) reportar problemas, dificuldades e obstruções à realização das tarefas que lhes 

forem confiadas; 

e) cumprir com as obrigações de discrição e sigilo para informações de caráter pessoal 

e/ou institucional sigilosa. 

 

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos serão analisados e deliberados pela FUNCITERN, 

reservando-se sempre os princípios básicos da Administração Pública como 

referência para as decisões. 

 

Mossoró-RN, 23 de novembro de 2022. 

 

 

 

Rafael Ramon Fonseca Rodrigues 

Diretor Presidente da FUNCITERN 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1.0

1.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 8,00 178,75R$                1.430,00R$             

1.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

1.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

2.323,75R$             

2.0

2.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 16,00 178,75R$                2.860,00R$             

2.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

2.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

3.753,75R$             

3.0

3.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 12,00 178,75R$                2.145,00R$             

3.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

3.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

3.038,75R$             

4.0

4.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 10,00 178,75R$                1.787,50R$             

4.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

4.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

2.681,25R$             

5.0

5.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 16,00 178,75R$                2.860,00R$             

5.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

5.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

3.753,75R$             

6.0

6.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 8,00 178,75R$                1.430,00R$             

6.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

6.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

2.323,75R$             

7.0

7.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 10,00 178,75R$                1.787,50R$             

7.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

7.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

2.681,25R$             

8.0

8.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 10,00 178,75R$                1.787,50R$             

8.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

8.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

2.681,25R$             

9.0

9.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 20,00 178,75R$                3.575,00R$             

9.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

9.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

4.468,75R$             

10.0

10.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 8,00 178,75R$                1.430,00R$             

10.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

10.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

2.323,75R$             

11.0

11.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra h/trabalhadas 8,00 178,75R$                1.430,00R$             

11.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

11.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

2.323,75R$             

12.0

12.1 Readequação dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra und 1,00 3.890,31R$             3.890,31R$             

12.2 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 3,00 178,75R$                536,25R$                

4.426,56R$             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO: Descrição dos serviços e horas necessárias para elaboração de documentos e planejamento da obra.

PROPRIETÁRIO: FUNCITERN 

LOCAL: Mossoró/RN

DATA: 18 de Outubro de 2022

Construção de galpão de maceração com tanque em alvenaria e  garagem e deposito de materiais

Demolição de tanque de maceração

Mezanino em madeira com escada para guardar de amostras em espaço já existente e aplicação de forro em PVC de toda a área do almoxarifado

Impermeabilização de piso e paredes do setor das aves destinado a enfermaria, assim como a colocação de forro em PVC

Construção de área para manejo para o recinto das tartarugas, com a inserção de placas emborrachadas tipo piso 50x50cm 25mm (4m²) e bancada 

em mármore para procedimentos de limpeza úmida e higienização

Adequação do setor de monitoramento: colocação de cerâmica 50x50 em piso e paredes (120m²); colocação de forro PVC em teto (28m²); revisão da 

parte elétrica, com inserção de 03 (três) pontos de tomadas com 03 (três) estações; inserção bancada em mármore para procedimentos de limpeza 

úmida e higienização; colocação de 02 (dois) portões de alumínio.

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Contrapiso baixo liso em concreto, com desnível de 10cm para trás e soleira de 5 cm sob a unidade de recebimento e triagem (5x5m) e para a Unidade 

de descontaminação (1 metro para cada lado) com instalação de saída de água para a caixa SÃO

Constuir os recintos de estabilização e reabilitação, com contrapiso liso, meias paredes, instalações elétricas e hidráulicas, com 1 ponto de água 

para cada recinto, incluindo a ligação com as caixas SÃO

TOTAL (R$)

Construção de setor almoxarifado: construção em alvenaria, reboco e pintura; piso, contrapiso mais colocação de cerâmica 50x50 em piso e paredes 

(80m²); colocação de forro PVC em teto (30m²); inserção de 3 (três) pontos de tomadas com 3 (três) estações; inserção de 2 (duas) luminárias; 

colocação de 02 (dois) portões de alumínio.

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Construção da fachada do CRF-AB: Impermeabilização, reboco e pintura

Substituição de portões em madeira por alumínio com sistema de trava de segurança acoplado

Obra Oceanário Areia Branca/RN (Adequação e Ampliação das Estruturas do Centro de Reabilitação de Fauna (CRF) de Areia Branca-RN)



13.0

13.1 Readequação dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra und 1,00 4.069,06R$             4.069,06R$             

13.2 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

4.426,56R$             

14.0

14.1 Elaboração dos Projetos, planilha orçamentária e cronograma da obra und 1,00 3.500,00R$             3.500,00R$             

14.2 Acompanhamento do processo de contratação h/trabalhadas 2,00 178,75R$                357,50R$                

14.3 Visita técnica e medição de obra h/trabalhadas 9,00 178,75R$                1.608,75R$             

5.466,25R$             

46.673,12R$           VALOR TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Entreposto de ovos - 03 unidades

Obra Diogo Lopes (Construção da base de apoio do Recinto de Aclimatação e Programa de Soltura e Monitoramento de Peixes-boi)

TOTAL (R$)


