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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020 – SETUR/MA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60306/2020 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE GUIAS DE TURISMO PARA REALIZAÇÃO DE 
CITY TOUR ONLINE  

 

O Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR/MA, com 
observância ao disposto na Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, no que couber, na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e no Decreto nº 34.694 de 11 de março de 2019 e Decreto nº 
34.696 de 11 de março de 2019, torna público estarem abertas as inscrições para 
CREDENCIAMENTO DE GUIAS DE TURISMO PARA REALIZAÇÃO DE CITY TOUR ONLINE, conforme 
as características e condições a seguir: 
 

1. DA JUSTIFICATIVA  
 

1.1. Diante do atual cenário de crise sanitária, que assola a humanidade, causada pela 
pandemia da COVID-19 e, considerando ainda, as medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, conforme disposto no Decreto nº 
35.660, de 16 de março de 2020, bem como no Plano de Contingência elaborado pelo 
Estado do Maranhão, o presente Edital de Seleção de Guias de Turismo para guiamento 
via internet se justifica como uma alternativa de continuidade à difusão do turismo 
fomentada pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio desta Secretaria de Estado 
do Turismo; 
 

1.2.  Além disso, o presente procedimento justifica-se pela necessidade de promoção e apoio 
ao turismo, a ser difundida através de serviços dos Guias de Turismo, neste período de 
crise já mencionado, onde serão selecionados, desde que cumpram todos os requisitos 
previstos neste edital; 

 
1.3.  Desse modo, diante do alto grau de subjetividade na escolha dos respectivos 

profissionais, bem como do elevado número de profissionais disponíveis e da quantidade 
limitada de apresentações, o presente edital constitui-se como uma ferramenta 
essencial à consolidação dos princípios que regem à administração pública, em especial 
o princípio da impessoalidade, porquanto confere a todos os profissionais do setor  que 
atendam aos requisitos previstos neste edital, a possibilidade de serem selecionados 
mediante critérios objetivos, diminuindo sobremaneira a discricionariedade da 
administração pública na escolha. 

 
 

2. DO OBJETO 
 
 
Contratação de Guias de turismo para guiamento via internet no sentido de diminuir o 
impacto socioeconômico no setor turístico no Maranhão causada pela pandemia do 
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COVID-19 e disponibilizar conteúdos informativos e culturais para a população, pois 
tendo em vista as orientações das autoridades da Saúde no combate à disseminação do 
Coronavírus, em que a principal orientação de proteção é o isolamento. 
Os contratados desenvolverão conteúdos virtuais dando continuidade as suas atividades 
como apresentação de roteiros, fatos e histórias dos espaços turísticos a ser exibidos pela 
SETUR/MA que fará uso de canais eletrônicos. 
 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO E DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 

3.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto de credenciamento que preencherem as condições exigidas e 
constantes deste edital; 

 
3.2 A participação no presente processo implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos e condições deste edital, dos seus anexos e das normas técnicas gerais ou 
especiais pertinentes; 
 
3.3 As inscrições poderão ser realizadas no período de 01 a 06 de abril de 2020, em dias 
corridos, exclusivamente pelo email: editais.seturma@gmail.com, mencionando o 
seguinte assunto: EDITAL O4/2020 – SETUR/MA - GUIAS DE TURISMO  

 
3.4 Não será aceita a inscrição extemporânea ou condicional; 
 
3.5 Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições enviadas por fax ou qualquer outra 
forma distinta das especificações neste edital; 
 
3.6 As informações prestadas, assim como a documentação enviada, são de inteira 
responsabilidade do interessado; 
 
3.7 Após a análise da documentação exigida no presente edital, a SETUR/MA selecionará 
os credenciados, conforme requisitos estipulados; 
 
3.8 A análise das documentações e critérios relativos a este Edital se dará no período 
previsto conforme o cronograma, e será realizada pela Comissão designada para este 
fim, constituída pelos servidores da SETUR, nomeados por meio de Portaria nº 051.2020 
– SETUR/MA, pelo Secretário de Estado do Turismo; 

 
3.9 A SETUR/MA não está obrigada a solicitar durante o prazo de vigência do 
credenciamento os serviços do(s) credenciado(s) em caso de ausência de demanda, 
sendo que a escolha do prestador de serviços, entre os diversos credenciados, será feita 
pela SETUR/MA, conforme critérios do item 09 do presente Edital; 
 

4. DOS PROPONENTES  

4.1. Poderão participar deste Instrumento Convocatório:  

mailto:editais.seturma@gmail.com
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4.2. Pessoa Física maior de 18 anos, maranhense, ou radicado no Maranhão há pelo 

menos 1 (um) ano, com comprovada atuação na atividade selecionada há pelo menos 

06 (seis) meses, que satisfaçam as condições de habilitação fixadas neste Edital; 

4.3. Deverão ser cadastrados no CADASTUR. 

4.4. Não poderão se inscrever:  

4.4.1.Titulares de cargos efetivos, comissionados, empregados temporários, e 

terceirizados da SETUR, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau; 

4.4.2. Integrantes da Comissão de Seleção, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou 

afins, até 3º grau; 

4.4.3. Profissional que esteja suspenso para licitar e contratar com a Administração 

Pública Estadual ou que for declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1. A inscrição do proponente implicará na prévia e integral concordância com todas as 

normas deste Edital e seus anexos; 

 5.2. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  

a. ANEXO I – Formulário de Inscrição;  

b. ANEXO II – Autorização de Uso de Imagem;  

c. ANEXO III – Declaração de Ausência de Parentesco;  

d. ANEXO IV – Declaração de Apresentação da Documentação;  

e. ANEXO V – Critérios de Seleção;  

f. ANEXO VI – Declaração de não cadastrado no INSS/ PIS-PASEP OU NIT 

5.3. Cada interessado só poderá se inscrever uma única vez;  

5.4. O envio da documentação pelo e-mail: editais.seturma@gmail.com efetua a 

inscrição, entretanto a habilitação ou inabilitação somente se efetivará após a análise e 

aprovação de toda a documentação requisitada, na forma deste Edital; 

5.5. Na ausência de qualquer dos documentos exigidos no ato da inscrição, conforme 

prevê o item 5, o interessado será diretamente inabilitado; 

5.6. O ato de inscrição da proposta não implica a sua contratação por parte desta SETUR. 

6. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO  

6.1. A inscrição dos interessados será condicionada ao envio de todos os documentos 

abaixo listados, que estabelecem critérios objetivos, para a posterior habilitação e 

seleção dos inscritos, conforme análise detida da documentação; 

mailto:editais.seturma@gmail.com
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6.2. Todos os documentos relativos à inscrição deverão ser preenchidos e digitalizados 

para envio pelo email: editais.seturma@gmail.com ; 

6.3. Os guias inscritos, após análise da documentação apresentada, serão selecionados 

mediante constatação do preenchimento dos requisitos exigidos no presente Edital e 

seus anexos, conforme necessidade desta SETUR; 

6.4. No ato de inscrição, é necessário enviar vídeo de até 1 (um)minuto contando a 

história de algum ponto turístico dos polos participantes: Polo São Luis, Polo Lençóis 

Maranhenses, Polo Delta das Américas e Polo Chapada das Mesas. Ex: Igreja da Sé; Poço 

Azul; Caburé; Parque dos Lençóis Maranhenses, etc. 

6.5. Formulário de Inscrição da Pessoa Física (Anexo I) devidamente preenchido e 

assinado;  

6.6.. Autorização de Uso de imagem (Anexo II), devidamente preenchido e assinado; 

6.7. Declaração de Ausência de Parentesco (Anexo III), devidamente preenchido e 

assinado;  

6.8. Declaração de Apresentação da Documentação (Anexo IV), devidamente 

preenchido e assinado; 

6.9. Cópia de RG, CPF e Comprovante de Residência (atualizado) do proponente, que 

comprove que o proponente é maranhense, ou radicado no Maranhão há pelo menos 1 

(um) ano;  

6.10. Extrato de conta corrente bancária da Pessoa Física, informando: número da 

agência bancária com dígito, número da conta corrente com dígito e favorecido; 

6.11. Certidão Negativa de Débito junto a Companhia de Saneamento Ambiental do 

Maranhão – CAEMA (ou “Declaração de Não Usuário” fornecida pela CAEMA, caso o 

inscrito não seja usuário dos serviços desta);  

6.12. Prova de não inscrição do proponente no CEI – Cadastro Estadual de 

Inadimplentes, a ser verificado na SETUR, após inscrição; 

6.13. Inscrição regular e atualizada no CADASTUR. 

 

7. DO VIDEO DE APRESENTAÇÃO 

7.1 O Vídeo de apresentação é um dos documentos obrigatórios para inscrição da 

atração prevista no item 5 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO; 

7.2 O vídeo deverá ser de até 1 (um) minuto contando a história de algum ponto turístico 

dos polos participantes: Polo São Luís, Polo Lençóis Maranhenses, Polo Delta das 
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Américas e Polo Chapada das Mesas. Ex: Igreja da Sé; Poço Azul; Caburé; Parque dos 

Lençóis Maranhenses, etc. 

8. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO  

8.1. A análise da documentação relativa a este Edital será realizada simultaneamente às 

inscrições; 

 8.2. A análise de que trata o item anterior se dará no período previsto conforme o 

cronograma, e será realizada pela Comissão de Seleção designada para este fim, 

constituída por servidores da SETUR, nomeados por meio da Portaria nº 051.2020 – 

SETUT/MA, pelo Secretário de Estado do Turismo; 

8.3. É facultada à Comissão de Seleção promover, a qualquer tempo, diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processos; 

8.4. Serão consideradas habilitadas as propostas que apresentarem todos os 

documentos exigidos no presente Edital, devidamente válido, após julgamento da 

Comissão de Seleção; 

8.5. Não cabe recurso nesta fase do edital; 

8.6. O aviso do resultado da análise documental do credenciamento será divulgado no 

site da SETUR/MA: turismo.ma.gov.br e no Diário Oficial. 

 

9. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS  

9.1. A seleção dos trabalhos ficará a cargo da Comissão de Seleção, composta por 03 

(três) representantes da SETUR, designados por ato específico para este fim; 

9.2. O trabalho da Comissão de Seleção das Propostas não será remunerado; 

9.3. Os critérios de seleção e pontuação serão considerados, conforme Anexo VI – 

Critérios de Avaliação, deste Edital; 

9.4. Serão selecionados os Guias de Turismo, que obtiverem maior quantidade de 

pontos no processo de seleção a ser realizado pela Comissão; 

9.5. A pontuação máxima é 100 pontos; 

9.6. Não cabe recurso nesta fase do edital; 

9.7. O aviso do resultado da análise documental do credenciamento será divulgado no 

site da SETUR/MA: turismo.ma.gov.br e no Diário Oficial. 

 

10. DAS APRESENTAÇÕES  
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10.1 Além da documentação prevista neste edital, caso seja selecionado, os 

credenciados terão até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação do resultado final, para 

enviar sua apresentação através de pen drive para: Secretaria de Estado Do Turismo- 

SETUR/MA – ASCOM com endereço na Praça Dom Pedro II, nº 32, Centro, CEP 65.010-

480, São Luís – MA , conforme as condições a seguir:  

10.2. O conteúdo deve ter sido gravado especificamente para o evento;  

10.3. Cada vídeo enviado deve ter, no mínimo 05 (cinco) minutos, e no máximo 10 (dez) 

minutos; 

10.4. O conteúdo deve ser gravado na vertical;  

10.5. Preferencialmente gravação única sem cortes. 

10.6. Caberá à SETUR organizar os vídeos correspondentes ao objeto deste Edital de 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020 – SETUR/MA, inclusive as datas e horários de 

cada exibição, observando-se a rotatividade necessária dentre as propostas 

credenciadas, conforme o interesse da Administração Pública; 

10.8. Cada vídeo deverá ter duração máxima de 10 (dez) minutos; 

10.9. As inscrições habilitadas e selecionadas neste Edital poderão ser convocadas para 

outras programações turísticas posteriores.  

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1. A participação dos proponentes selecionados neste Edital fica condicionada à 

apresentação de toda a documentação exigida na inscrição, devidamente válida; 

11.2. Os profissionais poderão ser selecionados até o limite da disponibilidade 

orçamentária; 

11.3. A contratação será consolidada por ato formal da autoridade administrativa 

competente, após o reconhecimento do cumprimento de todas as exigências 

estabelecidas; 

 

12. DO PAGAMENTO  

12.1. Para os selecionados, fica definido o seguinte valor: 

     Cada vídeo selecionado terá o valor de R$ 80,00 (oitenta reais); 

     Cada guia de turismo poderá executar no máximo 10 vídeos;   

12.2. Os recursos para contratação das atrações selecionadas decorrem da dotação 

própria do orçamento do Estado do Maranhão, através da SETUR; 
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12.3. A SETUR, a qualquer tempo, poderá alterar os valores estabelecidos, com a devida 

justificativa, sem que caiba para o credenciado quaisquer direitos, vantagens ou 

indenizações, de forma a adequá-los aos valores praticados no mercado; 

12.4. Os pagamentos serão efetuados através de CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 

informada no ato da inscrição, sendo 50% (cinquenta por cento) até 15(quinze) dias após 

a divulgação do resultado final e o restante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 

data de verificação do adimplemento do serviço. 

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a: 

 13.1. Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas, dentro dos prazos 

estabelecidos, sujeitando-se a fiscalização da equipe da SETUR/MA, para a observância 

das determinações da seleção;  

13.2. Disponibilizar todo necessário à realização dos vídeos;  

13.3. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos equipamentos, materiais e 

utensílios necessários à execução dos serviços contratados; 

 13.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao Estado, e/ou a 

terceiros;  

13.5. Comunicar a SETUR/MA qualquer anormalidade que interfira no bom andamento, 

para a execução dos serviços;  

13.6. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços;  

13.7. Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal;  

13.8. Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações 

previstas em Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pelo selecionado não terá 

nenhum vínculo jurídico com o Estado;  

13.9. Apresentar cópia da inscrição no INSS, se não possuir preencher a declaração do 

ANEXO VI 

13.10. Acatar apenas as solicitações dos fornecimentos dos serviços formalmente 

autorizados pelo Estado;  

 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 A SETUR/MA obriga-se a:  
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14.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas 

contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for o caso;  

14.2. Efetuar o pagamento dos serviços recebidos na forma e condições ajustadas;  

14.3. Orientar e monitorar o SELECIONADO;  

15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

15.1. O prazo de vigência deste Edital de Seleção é de até 01 (um) ano, a contar da 

publicação do presente regulamento, podendo ser prorrogado, conforme a Lei; 

15.2. Durante o prazo de vigência, os selecionados poderão ser convocados a firmar o 

Termo de Compromisso/Adesão, nas oportunidades e quantidades em que a 

Administração necessitar, observadas as condições fixadas anteriormente por esta. 

 

16. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADES PRAZO 

Publicação do Edital 31 de março de 2020 

Inscrições das Propostas 01 a 06 de abril de 2020 

Análise das Propostas 07 a 08 de abril de 2020 

Divulgação do resultado final 09 de abril de 2020 

 

16.1. Conforme item 8.1 deste Edital, as análises das documentações relativas a 

habilitação dos credenciados será realizada simultaneamente às inscrições. 

 

17. DO DIREITO DE USO E IMAGEM  

17.1. Os participantes inscritos no Edital autorizam a captação e uso gratuito de sua 

imagem e voz, para fins de divulgação da programação e ações de comunicação 

institucional da SETUR, por período indeterminado; 

17.2. Fica também autorizada a gravação de áudio e vídeo das apresentações e 

atividades de formação para transmissão online, em rede pública de TV e rádio e 

posterior criação de vídeo institucional de divulgação da SETUR, a ser utilizado para fins 

não comerciais por período indeterminado. 

 

 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 18.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por 

irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à Comissão até 
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05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para inscrição das propostas, devendo a 

Comissão julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, conforme prevê 

o art. 41, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

18.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que, tendo-

o aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou 

irregularidades que o viciem, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito recursal. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 19.1. A Secretaria de Estado do Turismo do Maranhão – SETUR poderá prorrogar, adiar, 

alterar, revogar ou anular o presente Edital, na forma da Lei, sem que caiba aos 

participantes qualquer direito a reembolso, indenização ou compensação; 

 19.2. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato 

motivado da Comissão de Seleção; 

19.3. Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir credenciado, em 

despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à 

habilitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira, em 

face da aplicação analógica do disposto na legislação vigente; 

19.4. Caso revele-se necessária a contratação de Guias de Turismo, de um modo geral, 

após o encerramento do prazo de inscrição previsto neste edital, em razão do aumento 

da necessidade desta Secretaria em promover e fomentar o Turismo, ou por qualquer 

outro motivo, novas contratações poderão ser realizadas, sem prejuízo deste edital, 

inclusive de  Guias de Turismo que tenham sido inabilitados por ausência ou 

irregularidade na documentação apresentada, desde que, no momento da contratação, 

tenham sanado a ausência ou vício que os inabilitaram;  

19.5. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital de credenciamento poderão ser prestados através do email: 

editais.seturma@gmail.com; 

19.6. É terminantemente proibida a apresentação que tenha posicionamento cujo teor 

apresente cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos ou 

estimulem a violência; 

19.7. Os casos omissos serão decididos pela SETUR/MA. 

São Luís/MA, 27 de março de 2020. 

 
ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JÚNIOR 

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO 
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ANEXO I  
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 004/2020 –SETUR/MA INSCRIÇÃO  

Nº 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

PESSOA FÍSICA 

NOME COMPLETO:     

ENDEREÇO RESIDENCIAL:    

CIDADE: UF: CEP: 

TELEFONE FIXO:     

CELULAR:     

E-MAIL:     

CPF:     

RG:     

ÓRGÃO EXPEDIDOR:     

DATA NASCIMENTO:     

E-MAIL (OBRIGATÓRIO):    

 
DECLARAÇÃO  

 
Declaro estar ciente e de acordo com as regras e condições estabelecidas no Edital de Seleção nº 
004/2020 – SETUR/MA e neste Formulário de Inscrição. Afirmo também que as informações 
constantes no mesmo são verdadeiras. Declaro minha total responsabilidade pela utilização de 
documentos, textos, imagens e outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela 
legislação vigente. Autorizo a divulgação, sem autorização prévia e sem ônus de qualquer 
natureza, das imagens e informações da ação. Declaro, ainda, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor 
do art. 87 da lei federal 8.666/93.  
 
Local e data: _____________________ , ______de ______________ de 2020. 

_____________________________________________ 
Assinatura do proponente 
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ANEXO II 
MODELO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
Eu, _____________________________________________________, AUTORIZO o uso 

de imagens em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de 
comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional, realizado por esta 
Secretaria de Estado do Turismo, e que sejam estas destinadas à divulgação ao público ou apenas 
para uso interno desta instituição. 

 
 A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades.  
 
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 
outro, e assino a presente autorização.  

 
São Luís, MA, ____ de ___________ de 2020.  

 
 
 

_____________________________________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

 
 
 Eu, ______________________________________________________________________, 
carteira de Identidade RG nº ___________________________ e CPF nº 
_______________________________, DECLARO, sob penas da Lei, para os devidos fins de 
habilitação ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020 – SETUR/MA, que não possuo parentesco   
com titulares de cargos efetivos, comissionados, empregados temporários, e terceirizados da 
SETUR, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau; ou dos integrantes da 
Comissão de Seleção , seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau.  
 
São Luís, MA, ___ de __________ de 2020. 

 
 
 

______________________________________  
ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 
 

______________________________________________________________, portador da 
Carteira de Identidade no ______________________________ e do CPF no 
_________________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, bem como toda documentação 
exigida nos termos do edital são verdadeiras, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 
São Luís, MA, ___ de __________ de 2020. 
 

 
______________________________________  

ASSINATURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
 

 
ANEXO V 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO 
 

1. A Etapa de avaliação para seleção será realizada pela Comissão de Seleção, a 
ser definida pelo Secretário de Estado do Turismo, em portaria específica. 
 

2. É vedada a participação na Comissão de Seleção membros que:  
a. Tenham participado ou colaborado na elaboração das propostas apresentadas, ou 
tenham ligação direta ou indireta com as inscrições que estiverem em processo de 
seleção; 
 b. Tenham parentesco com candidatos (as) habilitados (as); e  
c. Estejam litigando judicial ou administrativamente com candidatos (as) ou com 
respectivos cônjuges ou companheiros (as) ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até 3º grau.  
 

3. Todas as inscrições habilitadas serão avaliadas pela Comissão de Seleção. 
 
4. A Comissão de Seleção atribuirá nota levando em consideração os seguintes critérios:  

CRITÉRIOS 
REGULAR BOM ÓTIMO 

PESO 

1 a 4 pontos 
5 a 7 

pontos 
8 a 10 
pontos 

Criatividade 

      

5       

      

Interatividade 

      

3       

      

Desenvoltura 

      

2       

      

 
 
5. A nota final será extraída pela multiplicação das notas parciais atribuídas na avaliação 
da Comissão de Seleção (regular, bom, ótimo) pelo Peso (pontuação de referência) 
definido na planilha.  
 
6. Persistindo, ainda, o empate, deverá haver sorteio pela Comissão de Seleção. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRADO NO INSS/ PIS-PASEP OU NIT 

 
 
 

Pela presente, eu............................................................................, portador (a) da carteira 

de identidade nº........................................... e CPF nº ................................DECLARO, para fins de 

credenciamento neste edital, que não possuo inscrição no INSS, bem como PIS, PASEP ou NIT. 

Declaro também, que estou ciente e autorizo a Secretaria de Estado do Turismo – SETUR a 

efetuar os referidos cadastros, de modo a permitir o recolhimento de encargos trabalhistas 

decorrentes da presente contratação. 

 
 
São Luís, MA, ___ de __________ de 2020. 
 

 
______________________________________  

ASSINATURA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


