
MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DCT - DSG

1° CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

(Comissão da Carta Geral do Brasil / 1903)

DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL AUGUSTO TASSO FRAGOSO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE   MÃO DE OBRA  

TEMPORÁRIA (MOT) – EDITAL Nr 01/2017- 1º CGEO

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a contratação de

servidores  civis  por  tempo  determinado  (mão  de  obra  temporária)  para

prestação,  de  forma  contínua,  de  serviços  abrangendo  os  cargos  de

engenheiro,  analista  de  sistemas,  agente  administrativo,  programador,

técnicos  de  nível  médio  de  geoprocessamento,  de  serviços  gerais  e

manutenção de viaturas.

1.2.  A prestação dos serviços especificados neste termo de referência

será  desenvolvida  no  período  de  até  12  (doze)  meses,  podendo  ser

prorrogada por períodos iguais e sucessivos de até 6 (seis) meses, a serem

executados nas dependências do 1º Centro de Geoinformação (1º CGEO), em

Porto Alegre-RS.

1.3. Para  contratação  de  cada  categoria  de  serviços  requeridos  no

presente  termo  deverá  ser  realizada,  prévia  e  necessariamente,  pela

CONTRATANTE,  a  análise  dos  curriculum  vitae dos  candidatos,  por

intermédio de processo seletivo simplificado.

2.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A  solicitação  de  autorização  para  contratação  temporária  de

pessoal civil  tem amparo na letra “a”, do inciso VI, do artigo 2º,  da Lei no

8.745/93,  que  dispõe  sobre  necessidade  temporária  de  Pessoal  Civil  em

atividades  especiais  nas  Organizações  das  Forças  Armadas  para  atender
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encargos temporários de obras e serviços de engenharia, e no Art 5º da Lei

9849/99, que condiciona, para contratação, a prévia autorização do Ministério

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). 

2.2.  O  1º  CGEO,  Organização  Militar  Diretamente  Subordinada  à

Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), tem por missão precípua realizar o

mapeamento  cartográfico  terrestre  e  a  normatização  do  mapeamento  nas

escalas de 1:250.000 e superiores.

2.3. Com a retomada do investimento governamental em projetos, tais

como,  os  Projetos  Estratégicos  Sistema  Integrado  de  Monitoramento  de

Fronteiras  -  SISFRON  e  o  Sistema  Integrado  de  Proteção  de  Estruturas

Estratégicas Terrestres - Sistema PROTEGER, há necessidade de incremento

da força de trabalho durante o período de execução desses projetos.

2.4. Alguns  Estados  da  Federação,  particularmente  da  Região  Sul,

possuem bases cartográficas antigas e desatualizadas para apoiar as suas

atividades  de  planejamento  e  de  desenvolvimento.  Considerando  que  a

produção cartográfica é de interesse mútuo e gera benefícios diretos para a

sociedade  brasileira  como  um  todo,  tem  sido  firmado  convênios  entre  o

Exército,  por  intermédio  da  DSG,  e  alguns  Estados  para  execução  de

mapeamento topográfico.

2.5. Nesse  sentido,  o  1º  CGEO  está  firmando  convênio  para

mapeamento topográfico do Estado do Rio Grande do Sul, com previsão de

início  em  2017  e  término  em  2019.  Os  projetos  estratégicos  do  Exército

(SISFRON e PROTEGER) e o Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul

configuram-se em demandas de excepcional interesse público, com execução

limitada  à  duração  do  respectivo  projeto  e  que  representará  evidente

sobrecarga da estrutura de pessoal do 1º CGEO.

2.6.  A  mão-de-obra  requerida  será  empregada,  basicamente,  em

levantamentos,  geoprocessamento,  desenhos,  estudos,  projetos,  execução,

acompanhamento  e  controle  de  serviços  de  engenharia  na  área  de

mapeamento topográfico, além do pessoal empregado no suporte e apoio a

essas atividades, constantes nos respectivos editais e contratos de trabalho.

O déficit desse tipo de mão-de-obra especializada é abrangente em virtude do

1º CGEO ter a maior parte da sua força de trabalho voltada para as atividades

de interesse do Exército Brasileiro.

3.  JUSTIFICATIVA DO PROCESSO SELETIVO

3.1. Opta-se  por  realizar  o  presente  processo seletivo,  à  luz  da  Lei
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8.745/93, art. 2º, inciso VI, alínea “a”, baseado na avaliação curricular. Dessa

forma, será verificado se o candidato possui as qualificações e experiências

profissionais exigidas para a função temporária que será necessária exercer,

sendo  constituída  da  análise  da  documentação  comprobatória  das

informações  apresentadas  pelo  candidato  em  seu  currículo.  Tal  processo

reveste-se dos princípios básicos e fundamentais inerentes à administração

pública, sendo evidentes os da impessoalidade, da supremacia do interesse

público e da eficiência, atendendo de maneira transparente aos interesses da

Administração. 

4. DO QUANTITATIVO

4.1.  Os serviços deverão ser prestados pelos seguintes profissionais,

até o quantitativo máximo a seguir apresentado: 

a) 02 (dois) Engenheiros; 

b) 01 (um) Analista de Sistema;

c) 02 (dois) Programadores;

d) 42 (quarenta e dois) Técnicos de Nível Médio de 

Geoprocessamento;

e) 02 (dois) Técnicos de Nível Médio de Serviços Gerais; e

f) 02 (dois) Técnicos de Nível Médio de Manutenção de Viaturas.

g) 04 (quatro) Técnicos de Nível Médio em Administração

5. DO QUADRO DE PESSOAL

5.1  Os profissionais contratados prestarão serviços de 30 (trinta),  36

(trinta e seis) ou 40 (quarenta) horas semanais, salvo categorias com amparo

em legislação específica, de acordo com o cargo a ser desenvolvido.

5.2 A remuneração de cada cargo foi obtida em pesquisa de mercado,

consoante com o inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666/93, e deverá respeitar o

piso salarial fixado em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho para

a categoria profissional, estabelecido pelo respectivo sindicato ou associação

de classe.

5.3 O  valor  dos  itens  relativos  aos  demais  direitos  empregatícios

deverão  ser  calculados  considerando-se  as  condições  estabelecidas  na

Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre os respectivos Sindicatos.

5.4 O valor do item vale-transporte deverá ser calculado com base nos

últimos preços autorizados pelo Governo e contemplar o seguinte itinerário:
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residência/1º CGEO/residência.

6. DO CARGO E DAS ATRIBUIÇÕES

6.1 Os cargos, horários e salários a respeito do processo seletivo são

os seguintes:

Total de horas
semanais

Segunda-feira à 
Quinta-feira

Sexta-
feira

Função
Salário

(R$)

40 Horas 08:00 às 12:00 e 13:00 ás 17:00

Engenheiro 6.987,80

Analista de
Sistemas

6.987,80

Agente
Administrativo

3.060,58

Técnico de
Nível Médio

3.060,58

Programador 3.060,58

36 horas
08:00 às 12:00
13:00 às 17:00

08:00 às
12:00

Engenheiro 6.289,02

Analista de
Sistemas

6.289,02

Agente
Administrativo

2.754,53

Técnico de
Nível Médio

2.754,53

Programador 2.754,53

30 horas 06:00 às 12:00

Engenheiro 5.240,85

Analista de
Sistemas

5.240,85

Agente
Administrativo

2.295,44

Técnico de
Nível Médio

2.295,44

Programador 2.295,44

30 horas 12:00 às 18:00

Engenheiro 5.240,85

Analista de
Sistemas

5.240,85

Agente
Administrativo

2.295,44

Técnico de
Nível Médio

2.295,44

Programador 2.295,44
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6.2 As atribuições e as experiências exigidas estão dispostas no Anexo

B do edital, o qual detalha o que se espera de cada cargo.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 A recusa do selecionado no atendimento às convocações para o

trabalho,  durante  o  expediente  ou  em  horário  extraordinário,  constituirá

omissão do dever funcional – exceto quando devidamente justificada perante

a chefia – e, como tal, será registrada em relatório, para adoção das medidas

disciplinares e administrativas cabíveis.

7.2.  Não serão permitidos  atrasos ou saídas antecipadas,  salvo  em

razão  de  fatos  supervenientes,  quando  devidamente  comunicados  e

justificados perante a chefia imediata.

7.3  A  folha  de  ponto  deverá  ser  assinada  diariamente  pelos

profissionais,  assim  como  o  registro  eletrônico  feito  em  relógio  de  ponto,

ficando encarregada a CONTRATANTE de confirmar a exatidão dos registros

de horários de entrada e saída, sob pena de imputação de responsabilidade.

7.4  O resultado final  do processo seletivo será divulgado na página

eletrônica da internet (www.1cgeo.eb.mil.br) e na sede do 1º CGEO.

7.5 O processo seletivo terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data

da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

7.6  A aprovação e a classificação geram, para o candidato, apenas a

expectativa de direito à contratação por tempo determinado, observando-se as

disposições legais, o interesse e a conveniência do 1º CGEO.

7.7 Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata para fins

do processo seletivo;

b) Não comprovar os requisitos exigidos na data da contratação;

c) Deixar  de  apresentar  declarações  que  sejam  solicitadas  pelo  1º

CGEO ou qualquer outro documento que comprove o atendimento a todos os

requisitos fixados neste documento;

d) O candidato deverá manter atualizado seu endereço e demais dados

junto ao 1º CGEO;

e) Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  do  Processo

Seletivo do 1º CGEO.
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8. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO SELECIONADO

8.1. O SELECIONADO se obriga, além de outros encargos descritos, a:

a) Exercer com zelo, dedicação e pontualidade as atividades que lhe

são inerentes;

b) Desempenhar, com assiduidade, as atribuições pertinentes à função;

c) manter conduta compatível com a moralidade administrativa, levando

sempre  por  escrito  ao  conhecimento  da  chefia  imediata  toda  e  qualquer

irregularidade, quando tiver ciência em razão da função;

d)  Cumprir  e  zelar  pelo  cumprimento  das  normas  legais  e

regulamentares;

e)  Não  se  ausentar  do  serviço  durante  o  expediente,  sem  prévia

autorização da chefia imediata;

f) Tratar com urbanidade seus pares, superiores e demais servidores; e

g) Utilizar  com  zelo  qualquer  bem  patrimonial  colocado  à  sua

disposição no interesse do serviço público;

h) Comportar-se  sempre  de  forma  cordial  com  os  demais  e  se

apresentar  sempre dentro dos padrões de eficiência e higiene compatíveis

com o local de prestação dos serviços;

i) Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pela

CONTRATANTE;

j) Cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal,

podendo o Gestor do Contrato definido pela  CONTRATANTE ter acesso ao

controle de frequência diária, sempre que julgar necessário;

k) Dar ciência ao chefe imediato o mais breve possível em ocasião de

atraso ou falta ao serviço;

l) A seleção é pessoal e intransferível, sendo vedada a indicação para

ocupar o seu lugar outra pessoa;

m) Responsabilizar-se pelos danos causados às dependências ou ao

patrimônio  da  CONTRATANTE por  dolo,  negligência,  imperícia  ou

imprudência,  ficando  obrigado  a  promover  o  ressarcimento  a  preços

atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de

sua  responsabilidade  mediante  sindicância/  processo  administrativo.  Caso

não  o  faça  dentro  do  prazo  estipulado,  a  CONTRATANTE reserva-se  ao

direito de descontar da fatura do mês o valor do ressarcimento, sem prejuízo

de poder denunciar o Contrato, de pleno direito;

n) Participar  dos  treinamentos  dos  especialistas  contratados,  a

qualquer tempo durante a vigência do contrato, sempre que solicitado pela

CONTRATANTE, com o objetivo de manter-se permanentemente capacitado;
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o) Manter  sigilo  sobre  todo  e  qualquer  assunto  de  interesse  da

CONTRATANTE ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão de

execução do objeto contratual, comprometendo-se a não reproduzi-lo, divulgá-

lo  ou  utilizá-lo,  em  benefício  próprio  ou  de  terceiros,  sob  pena  de

responsabilidade civil, penal e administrativa;

p) Manter  sempre  atualizado  endereço  e  meio  para  mais  rápida

comunicação a fim de possibilitar  contato  da  CONTRATANTE para com o

SELECIONADO, em caso de necessidade.

Porto Alegre-RS, ___ de ______ de 2017.

ALEXANDRE DANTAS SOARES COUTINHO – Maj

Chefe da Subdivisão Técnica do 1º CGEO

DESPACHO DO OD 

1.  Aprovo o presente Termo de Referência  para atender às necessidades

de serviços de engenharia cartográfica desta organização militar, haja visto

estar devidamente justificado e de acordo com a legislação vigente.

2. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios na modalidade de Processo

Seletivo por lançamento de edital.

3. O pregoeiro da Unidade adote as providências cabíveis de acordo com a

legislação em vigor.

ANTONIO HENRIQUE CORREIA – Cel

Ordenador de Despesas do 1º CGEO
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