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EDITAL 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONSULTORIA 
 

 

1. Objeto: 

 

Contratação de Consultoria em Comunicação – Desenvolvimento de Campanha Digital no 

escopo do Projeto Sociedade Civil Construindo a Resistência Democrática. 

 

 

2. Perfil da/o profissional, empresa ou Organização da Sociedade Civil 

 

 Foco de atuação na área da comunicação 

 Experiência na realização de campanhas de divulgação em meios digitais 

 Conhecimento e experiência em Comunicação no campo das organizações da sociedade civil 

 Desejável experiência em assessoria de imprensa e relações com mídia alternativa 

 

 

3. Atividades Previstas 

 

Desenvolvimento de peças para uma Campanha Digital de divulgação, com foco em 

redes sociais. Incluindo: 

 
 Desenvolvimento de identidade visual da campanha 

 Aplicação da identidade em 12 peças para circulação em meios digitais (cards) 

 Desenvolvimento de hotsite de referência para a campanha, em ambiente Wordpress, 

incluindo design, desenvolvimento e produção de textos 
 Produção de vídeo sobre o tema da campanha 

 
5. Produtos 

Atividade Produtos 

Desenvolvimento de identidade visual 

da campanha 

Logotipo, esquema de cores, tipo de fonte e exemplos de 

aplicação do material. Manual de uso. 

Produção de cards para redes sociais 2 cards base a respeito do tema central da campanha 

10 cards temáticos  

Desenvolvimento de Hotsite Desenvolvimento de página de referência para a campanha 

dentro do Observatório da Sociedade Civil, em Plataforma 

Wordpress. A página precisa: 

- Ter design baseado na identidade visual da campanha 

- Incluir a produção de textos sobre temas a serem definidos 

na campanha 
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- Abrigar os cards produzidos para a campanha 

- Abrigar o vídeo produzido para a campanha 

Produção de vídeo sobre o tema da 

campanha 

Vídeo de divulgação baseado em imagens de arquivo, sendo 

necessário: 

- Busca de imagens gravadas de eventos a serem definidos 

- Definição de roteiro e texto para o vídeo 

- Edição do vídeo 

 

 

 

6. Documentos para candidatura 

 

 Carta de interesse que conte da motivação e qualificações para a realização deste 

trabalho 

 Curriculum Vitae e/ou portfólio de atividades relacionadas aos produtos solicitados.  

  Orçamento para a realização do trabalho, com discriminação dos valores de cada 

produto a ser entregue, sendo o valor máximo para a totalidade da campanha de R$ 

23.000,00. 

 Dados da empresa, OSC, MEI ou dados pessoais para RPA.  

 A proposta deve ser enviada no nome da mesma empresa, OSC ou pessoa que emitirá a 

nota fiscal. 

 
 

 

7. Processo de Julgamento 

 

A escolha será de exclusiva decisão da Abong e serão considerados os seguintes aspectos para a 

seleção: 

 

 Proposta adequada aos objetivos descritos neste Edital 

 Experiência em Comunicação em Organizações da Sociedade Civil 

 Experiência na realização de campanhas em meio digital 

 Menor valor do orçamento 

 Prazo de entrega dos produtos relacionados 

 

Esses aspectos serão avaliados a partir das informações enviadas pelos/as candidatos/as. 

Se necessário serão realizadas entrevistas de seleção. 

 

 

 

8. Contratação 

 

 O valor máximo a ser aceito pela campanha é de R$ 23.000,00. 

 O prazo de entrega dos produtos será acordado entre as partes levando em conta o 

apresentado na proposta selecionada. 
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 A contratação será realizada nos termos da legislação brasileira vigente, através de 

contrato de pessoa jurídica, microempresa individual ou recibo de profissional 

autônomo (RPA). 

 Em todos os casos os valores propostos pelo concorrente devem incluir as despesas 

operacionais, os impostos e encargos legais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atenciosamente  

 

 

 

 

São Paulo, 24 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mauri Cruz 

Diretor Executivo da Abong 

Enviar os documentos para di@abong.org.br até o dia 2 de setembro de 2018 às 

23h59min ou entregar pessoalmente na sede da Abong. Citar no assunto do email – 

Edital Campanha Comunicação. 

 

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais - Abong 

Rua General Jardim, 660, Conjunto 81 – 8o Andar 

CEP 01.223-010 – Vila Buarque - São Paulo/SP 

 

 

 

mailto:di@abong.org.br

