
 

 0 

 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM REGIME EVENTUAL 

(AUTÔNOMO) 

 

PROCESSO GEO-0002/2022 

 

A FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS – FUNCATE 

inscrita no CNPJ sob o número 51.619.104/0001-10, entidade de direito privado, com sede 

em São José dos Campos, Estado de São Paulo, à Av. Dr. João Guilhermino, 429, 

11o andar, Centro, CEP 12.210-131, equipe de geoprocessamento, torna público que 

estão abertas as inscrições para o processo de Seleção de candidatos para formação 

de cadastro reserva para futura contratação de pessoa física com o objetivo de 

realizar o mapeamento da drenagem e topografia nos biomas brasileiros (Mata 

Atlântica, Pampa e Pantanal), em estrita obediência aos princípios constitucionais e 

legais pertinentes, normas gerais do Decreto 8.241/14. bem como pelas condições 

previstas neste Instrumento Convocatório e seus anexos, conforme autorização constante 

nos autos do Processo. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente Instrumento Convocatório tem por objeto comunicar aos interessados 

que a FUNCATE receberá a inscrição de pessoas físicas, conforme datas descritas 

no item 3 abaixo, para participar do processo de seleção de candidatos na 

modalidade de autônomo para formação de cadastro reserva, para futura 

contratação, para executar serviço técnico especializado em mapeamento da 

drenagem e topografia com uso de imagens de satélite no âmbito do Projeto 

“Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros: Mata Atlântica, Caatinga, 

Pampa e Pantanal”. 

 

2. ANEXOS 

 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Relação de documentos 

Anexo III – Ficha de Cadastro 

Anexo IV – Declaração Única 

Anexo V - Minuta de Contrato 

 

Obs.: Para acessar os anexos: http://www3.funcate.org.br/portal  
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3. PROCEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Os candidatos deverão enviar para o e-mail selecao@funcate.org.br  sua inscrição 

indicando “INSCRIÇÃO-TR: Mapa de Drenagem_Topografia- FA-Biomas” no campo assunto, 

e preencher formulário online disponível em SELEÇÃO. 

 

3.1. O procedimento para o processo de seleção será composto pelas fases: 

 

a) Publicação e divulgação do instrumento convocatório: 22/06/2022; 

 

b) Questionamentos até 25/06/22 - 15hs 

 

c) Respostas aos questionamentos: até  25/06/22 

 

b) Inscrição dos interessados por meio de e-mail: até 27/06/2022; 

 

c) Análise da capacidade técnica do interessado por Comissão designada: 

28/06/2022; 

 

d) Divulgação dos aprovados por ordem de classificação: 28/06/2022; 

 

e) Contratação: 30/06/2022 

 

 

4. INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO   

 

4.1. Conforme disposto nos itens 9, 10 e 11 do Termo de Referência.  

 

 

5. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

5.1. Conforme previsto nos itens 3 e 4 do Termo de Referência.  

 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Instrumento 

Convocatório. 

 

mailto:selecao@funcate.org.br
http://www3.funcate.org.br/selecao


 

 2 

6.2. Fica assegurado à FUNCATE o direito de, no seu interesse, invalidar a qualquer 

tempo, no todo ou em parte, a presente seleção, dando ciência aos participantes, 

na forma da legislação vigente. 
 

6.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do participante, desde que sejam possíveis as aferições das suas 

qualificações e a exata compreensão da sua inscrição durante a realização desta 

seleção. 

 

Este Instrumento convocatório e seus anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico: 

http://www3.funcate.org.br/selecao 

 

 

 

 

São José dos Campos, 22 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

Clotilde Ferri 

Gerente de Geoprocessamento 
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