
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 

1. CHAMADA PÚBLICA 

 

 
O grupo de pesquisa CAIACQ, no uso de suas atribuições ensejadas 

pela Fundação CEFETMINAS, instituição de direito privado e sem fins 

lucrativos, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, abre o recrutamento 

para a seleção de prestadores de serviço especializados em design. As 

atividades serão realizadas no âmbito do projeto de Redesenho Organizacional 

da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM). 

2. APRESENTAÇÃO 

 
O projeto de Redesenho Organizacional da Companhia de Pesquisa e 

Recursos Minerais (CPRM) tem por objetivo a proposição de rearranjo 

organizacional da Companhia de Recursos Minerais (CPRM), empresa pública 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia, dotada de atribuições do Serviço 

Geológico do Brasil. 

Levando-se em consideração a amplitude do escopo do projeto, busca- 

se selecionar 1(um) prestador(a) de serviço especialista em Design, que 

atenda aos seguintes requisitos: 

● Habilidade criativa; 

● Dinamicidade frente às ações; 

● Conhecimento avançado no pacote Adobe; 

● Responsabilidade com prazos; 

● Experiência com diagramação textual; 

● Experiência com peças gráficas; 

● Experiência com análise estética; e 

● Experiência com criação de vídeos. 



 

O profissional selecionado será responsável por linhas de trabalho 

relacionadas à sua formação, a saber: 

● Diagramar documentos; 

● Criar e aprimorar materiais de apresentação, como slides, 

infográficos e flyers digitais, entre outros; 

● Desenvolver e propor ideias para múltiplos canais de 

comunicação; e 

● Aprimorar identidade digital e de materiais físicos do grupo de 

pesquisa. 

 

 
3. REMUNERAÇÃO 

 
A prestação pecuniária será desembolsada a partir de Recibo de 

Pagamento de Autônomo (RPA) no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e 

setecentos reais), com deduções de INSS de pessoa física (contribuição 

previdenciária de 11%) e Imposto de Renda de Pessoa Física (alíquota de 

27,5%). A Fundação CEFETMINAS desembolsará a contribuição previdenciária 

patronal no valor de 20% do âmbito do projeto, não caracterizando ônus 

financeiro para o(a) prestador(a) de serviço. 

A remuneração do prestador de serviço especializado será em espécie, 

pela execução dos seus serviços. No início do mês subsequente, a contar a 

partir da data de entrada, o prestador de serviço terá a quantia depositada na 

conta do titular. 

Com base na lei de nº 13/467/2017, art. 442.B, a prestação de serviço 

autônomo não caracteriza por vínculo empregatício. A execução das 

atividades de serviços não serão pautadas pela exclusividade, gozando do 

prestador de serviço a autonomia para a dissolução do contrato de autônomo 

entre ambas as partes. 

 
4. VIGÊNCIA DO PROJETO 



 

A prestação do serviço de design estipulado na presente chamada de nº 

01/2021, contará com a duração de 2 (dois) meses a contar da data de 

ingresso do(a) colaborador(a). 

 

 
5. CARGA HORÁRIA E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
A carga horária a ser executada no âmbito do projeto será de 40 

(quarenta) horas semanais, ou de acordo com a demanda apresentada e 

conforme a solicitação da gerência. As atividades serão executadas no modelo 

de home office. 

 

 
6.  PROCESSO SELETIVO 

1ª Fase: 

● As inscrições deverão ser realizadas até o dia 07/05/2021; 

● As inscrições serão aceitas mediante envio, por correio eletrônico: 

➢ Currículo; e 

➢ Portfólio. 

● Endereço de correio eletrônico para inscrição e envio de 

documentos: thiagothiago@cefetmg.br. 

● Posteriormente, serão repassadas às próximas informações 

relacionadas a 2ª fase do processo seletivo. 

2ª Fase: 

 
● A segunda etapa concerne a atividade prática: Resolução de 

estudo de caso aplicado ao projeto de Reestruturação 

Organizacional da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais 

(CPRM). 

● Posteriormente, serão repassadas às próximas informações 

relacionadas a 3ª fase do processo seletivo. 

mailto:thiagothiago@cefetmg.br


 

3ª Fase: 

 
● A terceira etapa refere-se à entrevista que versará sobre 

questões técnicas, o currículo do candidato, suas habilidades e 

disponibilidade para as atividades do projeto, de modo objetivo, 

com duração máxima de 30 minutos. 

 

 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
A qualquer momento a presente chamada poderá ser alterada, anulada, 

revogada, no todo ou em fragmentos, seja por decisão unilateral do grupo de 

pesquisa CAIACQ, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, no 

qual não haverá direito a indenização ou reclamações de qualquer natureza. 

 
 
 

 
Belo Horizonte - MG, 30 de abril de 2021. 

 
 
 

Setor Administrativo 

Grupo de Pesquisa CAIACQ 


