Apoio

União Europeia
CSO-LA/2016/379-691

EDITAL PÚBLICO
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONSULTORIA
1. Objeto:
Contratação de Consultoria em Comunicação para desenvolvimento de Campanha
publicitária (on e off-line) 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, principalmente em meios digitais
 Conhecimento e experiência em Comunicação no campo das organizações da sociedade
civil
 Experiência em edição de áudio e vídeo
 Desejável experiência em assessoria de imprensa e relações com mídia alternativa
3. Atividades Previstas
Desenvolvimento de uma Campanha de divulgação, com foco em digital, incluindo:
 Identidade visual da campanha
 Aplicação da identidade visual em peças diversas (on e off-line)
 Criação de texto publicitário para as peças
 Produção e edição de vídeos e áudios sobre o tema da campanha
 Criação de roteiro para vídeos

 Desenvolvimento de bot na página do Facebook com foco em mobilização social
4. Prazo e Local de Execução
O trabalho deverá ser realizado durante 03 (três) meses a partir da assinatura do contrato.
Desejável que haja disponibilidade de reuniões presenciais em São Paulo/SP ou que os custos
de deslocamento estejam inclusos na proposta de valores das horas técnicas.
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5. Produtos
Atividade

Produtos

Qtde Hora Valor
Técnicas
técnica

hora

Desenvolvimento de Logotipo, esquema de cores,
identidade visual da tipo de fonte e exemplos de 40hs
campanha
aplicação do material. Manual
de uso.
Produção de peças Cards, GIFs, Infográficos, posts,
publicitárias (redação E-mail mkts, pôsters, entre 200hs
e design)
outros materiais sob demanda.
Desenvolvimento
roteiro
Produção de vídeo

de - Criação de roteiro para vídeos
diversos.
120hs
Vídeo de divulgação baseado em
imagens de arquivo, sendo
necessário:
240hs
- Busca de imagens já existentes
- 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.
 Valor hora técnica para execução de cada uma das atividades necessárias que deve ser
preenchida na tabela acima.
 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 das entidades executoras (Cardume) e serão considerados
os seguintes aspectos para a seleção:
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Proposta adequada aos objetivos descritos neste Edital
Experiência em Comunicação em Organizações da Sociedade Civil
Experiência na realização de campanhas
Menor valor hora técnica
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 prazo de entrega dos produtos será acordado entre as partes levando em conta o
apresentado na proposta selecionada.
 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;

Enviar os documentos para di@abong.org.br até o 8 de março de 2019 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
Atenciosamente
São Paulo, 1 de março de 2019

Mauri Cruz
pela Diretoria Executiva da Abong
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