
 

EDITAL DE SELEÇÃO / CONTRATAÇÃO 
 
 
O SINASEFE – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
PROFISSIONAL – SEÇÃO SINDICAL DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 03.658.820/0010-54, com sede na Rua Floriano Peixoto, n.º 97, Centro, Cuiabá-
MT torna público, que realizará contratação para prestador de serviços advocatícios cujas regras e 
critérios de seleção estão estabelecidas no presente edital: 
 
A. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 
1. Ser pessoa jurídica - sociedade de advogados, em conformidade com a Legislação Específica, 
constituída a pelo menos 3 anos. 
2. Comprovar a sociedade de advogados, bem como seus membros individualmente, estar com inscrição 
regular na Ordem de Advogados do Brasil. 
3. Comprovar experiência em assessoria jurídica sindical ou na defesa de pautas coletivas/individuais de 
servidores públicos. 
4. Possuir em seu quadro pelo menos 2 advogados regularmente inscritos na OAB, entre sócio e 
associados. 
5. Possuir sede do escritório com localização junto ao Município de Cuiabá ou Várzea Grande. 
 
B. DOS DEVERES DO CONTRATADO: 
1. Elaborar pareceres jurídicos, defesa da entidade, propor e acompanhar as ações em andamento nas 
áreas do direito Constitucional, Civil, Administrativo, Trabalhista e previdenciário, propondo medidas 
judiciais e administrativas quando necessário, apresentando relatório mensal sobre o andamento das 
ações judiciais e dos procedimentos administrativos. 
2. Assessorar e prestar consultoria jurídica aos filiados, de forma presencial, 02 (duas) vezes na semana 
(na Sede SINASEFE/MT ou em cidades onde possuem campi do IFMT no interior do Estado), sendo 
uma no período matutino e outra no período vespertino, em sistema de agendamento, cumprindo 
rigorosamente o horário 4 horas em cada dia, ressalvado os feriados. Caso não haja o cumprimento do 
horário estabelecido, os dias serão descontados no recebimentodo valor dos honorários 
convencionados. 
3. Disponibilizar canais digitais (videoconferência, telefone, e-mail e whatsapp) para atendimento dos 
membros da Diretoria do SINASEFE/MT bem como dos filiados de segunda a sexta-feira em horário 
comercial. 
4. Poderá a entidade sindical frente à desídia do contratado, contratar outro profissional, para 
cumprimento temporário das obrigações contratuais. Sendo que os custos desta contração serão 
descontados dos valores da prestação de serviços pactuados. 
5. O contratado deverá acompanhar os filiados, inclusive do interior do Estado, em audiências judiciais, 
sindicâncias e processos administrativos, elaborando defesa e recursos em face da administração 
pública; com gasto de locomoção,estadia e diária custeados pelo SINASEFE/MT. 
6. Propor as medidas e ações judiciais, acompanhando-as em todas as suas instancias incluindo o 
acompanhamento de processos do SINASEFE/MT e de seus filiados em trâmite junto às instâncias 
superiores em Brasília bem como demandas administrativas junto aos órgãos ministeriais do governo 
federal sediados na capital federal. 
7. Quando solicitado, deverá elaborar pareceres jurídicos relacionados aos assuntos sindicais e assuntos 
que afetem a vida funcional dos filiados, atendendo a urgência de cada caso. 
8. Deverá prestar assistência jurídica nos movimentos de greve, assessorando o comando de greve no 
trato com a administração pública, fazendo-se presente nas reuniões e assembleias que seja convocado. 
9. Quando solicitado, comparecer nas assembleias da entidade sindical, prestando assessoria e 
assistência jurídica à entidade sindical e seus filiados e acompanhar atividades do SINASEFE/MT em 
âmbito nacional. 
10. Disponibilizar pelo menos um advogado para viagem com cobertura de todo estado de Mato Grosso, 
podendo ocorrer a possibilidade de comparecimento em assembleias presenciais em quaisquer dos 
campi do IFMT, abrangidos pela Seção Sindical de Mato Grosso, caso seja necessário. 



 

C. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 

1. Os serviços contratados por meio deste edital terão vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por 
igual período a critério das partes. 
 
D. CRITÉRIOS AVALIADOS NA SELEÇÃO: 
1. Preço mensal pela proposta apresentada (25%). 
2. Número de processos atuando na defesa de servidores públicos (25%). 
3. Entrevista representante do escritório (25%). 
4. Tempo de atuação na representação jurídica de entidade sindical (25%) 
 
E. INSCRIÇÕES: 
1. Os interessados em participar da seleção deverão se inscrever apresentando os seguintes 
documentos: 
a) documentos que comprovem os requisitos exigidos no item A 
b) proposta contendo obrigatoriamente os seguintes pontos:  
- preço mensal para prestação dos serviços previstos no item B. 
- relação dos profissionais que compõe o quadro do escritório com o nome completo e número 
de inscrição na OAB/MT. 
- currículo dos profissionais que compõe a equipe do escritório. 
- relação de processos judiciais e administrativos que comprove a atuação do escritório na 
defesa de servidores públicos. 
- cópia dos contratos que comprovem atuação na assessoria e defesa de entidades sindicais. 
2. Os documentos deverão ser encaminhados para o e-mail sinasefemt@sinasefemt.org.br do dia 
03/05/2022 até as 23:59h do dia 13/05/2022 (horário de Cuiabá). 
 
F. ETAPAS 
1. O processo de seleção se dará nas seguintes etapas e de acordo com o cronograma previsto neste 
edital (anexo I): 
a) – Análise dos documentos que comprovam os requisitos previstos no item A. 
b) – Análise da proposta com base nos critérios estabelecidos no item D. 
b) – Entrevista, pela plataforma googlemeet, nos dias 20 a 23 de maio de 2022. 
c) – Homologação da Assembleia Geral do SINASEFE/MT em 30 de maio de 2022. 
 
G. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1. A desclassificação ou desistência do selecionado em formalizar a contratação transfere ao próximo 
classificado o direito à contratação. 
2. Revogam-se todas disposições contrárias anteriormente públicadas. 
 
 
Cuiabá-MT, 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

Diretoria do SINASEFE/MT 
RONI RODRIGUES DA SILVA 

COORDENADOR GERAL DO SINASEFE – SEÇÃO SINDCAL MATO GROSSO 
 

mailto:sinasefemt@sinasefemt.org.br


 

 

Anexo I 
 

 
CRONOGRAMA EDITAL – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Divulgação do Edital em jornal local e site do SINASEFE/MT A partir de 03/05/2022 

Inscrições conforme Edital 03/05/2022 até as 23:59h do 
dia 13/05/2022  

Deferimento das Inscrições no site da SINASEFE/MT 16/05/2022 

Prazo de Recurso 23:59h do dia 17/05/2022 

Resultado do Recurso no site da 18/05/2022 

Agenda das Entrevistas no site do SINASEFE/MT 19/05/2022 

Análise das propostas enviadas 19/05/2022 

Realização das Entrevistas 20 a 23/05/2022 

Resultado no site do SINASEFE/MT 24/05/2022 

Recurso  23:59h 25/05/2022 

Resultado Final no site do SINASEFE/MT 26/05/2022 

Homologação Assembleia Geral do SINASEFE/MT 30 de maio de 2022 

 
 



 

 

Anexo II 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

AVALIADORES A 1 A2 A3 

MENOR PREÇO    

EXPERIÊNCIA DEFESA DE SERVIDOR PÚBLICO    

EXPERIÊNCIA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO    

ENTREVISTA    

TOTAL POR AVALIADOR    

TOTAL GERAL  

 

Método de aplicação de nota 

As notas conferidas serão atribuídas no intervalo entre 0 e 25 pontos para cada item por 

avaliador. 

Menor preço: maior preço apresentado receberá nota 5  e o menor preço apresentado receberá 

nota 25, atribuindo-se a pontuação aos preços intermediários de acordo com a proporcionalidade 

em relação ao maior e ao menor preço apresentado. 

Experiência na defesa de servidores públicos: 2,5 pontos por processos administrativo ou 

judicial com atuação em defesa de servidor público até o limite de 25 pontos. 

Experiência na representação de sindicato: 5 por ano de contrato representando entidade sindical 

até o limite de 25 pontos. 

Entrevista: 0 a 25 pontos por avaliador 
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