Contrata
Consultor na
modalidade Consultor
PROJETO 914BRZ3032 EDITAL Nº 01/2021
1 Perfil: Contratação de profissional bacharel em turismo e áreas afins, com experiência comprovada em
projetos do setor de turismo, para fazer o levantamento e mapeamento de atrativos e a formatação de
possíveis experiências tendo em vista o potencial local.
2. Nª de vagas: 01.
3. Qualificação educacional: Graduação em turismo ou áreas afins. Desejável especialização em turismo
ou áreas afins.
4. Experiência profissional: Experiência profissional obrigatória de, no mínimo, 5 (cinco) anos em
atividades relacionadas à formatação de rotas e produtos turísticos, qualificação de atrativos e
experiências ou gestão em processos ou projetos de economia criativa. Desejável experiência
comprovada, de pelo menos 3 (três) anos, em formatação e estruturação de rotas e/ou produtos turísticos.
Desejável experiência comprovada, de pelo menos 3 (três) anos, na elaboração de pesquisas relacionada
ao tema de turismo de experiência.
5.Atividades: Produto 1: Documento técnico contendo marcos conceituais e metodologia adotada para
realização de estudo sobre potencial a ser identificado no setor de turismo no Distrito Federal voltado ao
levantamento, mapeamento de atrativos e proposição de produtos no âmbito do turismo de experiência;
Atividade 1: Participar de reuniões com a coordenação técnica do Projeto 914BRZ3032; Atividade 2:
Produzir relatório técnico com a memória do estudo realizado, incluindo método, fonte de dados e
bibliografia utilizada; Atividade 3 - Elaborar critérios, conteúdo e metodologia para seleção das
experiências; Atividade.4 - Levantar e classificar atividades por tipologia e nível de preparo para
atendimento aos turistas, com análise das experiências que serão inseridas no projeto, em conformidade
com os critérios estipulados, de acordo com a classificação obtida na atividade 3; Atividade 5 - Elaborar
diagnóstico - Identificação e análise de potencialidades considerando experiências associadas aos atrativos
históricos, naturais, culturais e produtos da produção associada ao turismo (produção artesanal,
agroindustrial, agropecuária, gastronômica, dentre outras), infraestrutura turística, sinalização e
acessibilidade; Produto 2: Atividade 1- Identificar relação de atrativos em Brasília passíveis de serem
combinados para novas experiências com apelo turístico dentro do escopo proposto; Atividade 2 - Elaborar
roteiro e participar de oficinas de design de experiências turísticas a serem ministradas junto aos segmentos
de turismo cívico, turismo náutico, turismo rural, de aventura, ecoturismo e gastronômico...; Atividade 3Criar de, ao menos, 5 experiências turísticas para o destino Brasília; Produto 3:Atividade 1- Efetuar o
registro fotográfico, em alta resolução e entregue em meio digital, das experiências formatadas, ou seja,
fotos das FAMTOURS e visitas técnicas; Atividade 2 - Elaborar conteúdo para o documento, com
informações relacionadas às “Experiências únicas” e seus serviços, como “horários de funcionamento”,
“contatos, sites, blogs”, “informações de como chegar ao empreendimento”, etc.; Atividade 3- Apresentar
o documento final em formato digital contendo o “Guia de Experiências de Brasília”, com apresentação
das experiências e imagens para divulgação;
6.Produtos/Resultados esperados:Produto 1 – Documento técnico contendo marcos conceituais e
metodologia adotada para realização de estudo sobre potencial a ser identificado no setor de turismo no
Distrito Federal voltado ao levantamento, mapeamento de atrativos e proposição de produtos no âmbito do
turismo de experiência. Produto 2 – Documento técnico contendo relatório sobre oficinas de design de
experiências turísticas realizadas com a identificação de perfis dos turistas dos segmentos, para a
formatação de, ao menos, 3 produtos de experiências originais para o destino Brasília. Produto 3 –
Formatação do livro “Guia de Experiências de Brasília”, com conceituação para criação da marca lugar,
criação do mapa turístico; criação do sítio do destino na web; e produção de banco de imagens do destino.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF.
8. Duração do contrato: 90 dias.
Os interessados deverão enviar o CV do dia 16/03/2021 até o dia 22/03/2021 no e-mail
prodoc@setur.df.gov.br, com o número do edital e o nome do perfil informados no campo assunto.
Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título,
de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta
ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de
cooperação técnica internacional,ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da LDO,
se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de
incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.

