TERMO DE REFERÊNCIA IC 002/2014
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE PROJETOS
A Secretaria Executiva do Instituto Cabruca, no uso de suas atribuições legais, torna público e
estabelece a retificação do Termo de Referência IC 002/2014, nos itens a seguir descritos,
mantendo inalterados os demais itens do Termo de Referência.
ONDE SE LÊ:
7. APRESENTAÇÃO DOS CURRICULOS:
Os currículos deverão ser encaminhados exclusivamente para os e-mails:
curriculo@cabruca.org.br até às 23 horas e 59 minutos, do dia 18 de maio de 2014, indicando
o assunto na apresentação do currículo: “Gestor de Projetos do Programa Terra Verde”. A
apresentação do currículo por parte do candidato implica na plena aceitação de todos os termos
contidos no presente termo de referência.
10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Com base nos currículos apresentados, será avaliado aquele que melhor se enquadra nas
especificações técnicas, contidas neste Termo de Referência, caso necessário será realizado
uma entrevista com alguns dos candidatos (com data a definir). O resultado da seleção será
divulgado no site do Instituto Cabruca (www.cabruca.org.br) no dia 26 de maio de 2014.
LEIA-SE:
7. APRESENTAÇÃO DOS CURRICULOS:
Os currículos deverão ser encaminhados exclusivamente para os e-mails:
curriculo@cabruca.org.br até às 23 horas e 59 minutos, do dia 15 de junho de 2014,
indicando o assunto na apresentação do currículo: “Gestor de Projetos do Programa Terra
Verde”. A apresentação do currículo por parte do candidato implica na plena aceitação de todos
os termos contidos no presente termo de referência.
10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Com base nos currículos apresentados, será avaliado aquele que melhor se enquadra nas
especificações técnicas, contidas neste Termo de Referência, caso necessário será realizado
uma entrevista com alguns dos candidatos (com data a definir). O resultado da seleção será
divulgado no site do Instituto Cabruca (www.cabruca.org.br) no dia 25 de junho de 2014.
Ilhéus/BA, 19 de maio de 2014.
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