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EDITAL
ESPECIALISTA EM GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARÊNCIA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAL
1. Objeto:
Contratação de profissional especialista na temática de Gestão Democrática e Transparência
em Organizações da Sociedade Civil para elaboração e revisão de cursos nas modalidades
presencial e à distância, no escopo do Projeto Sociedade Civil Construindo a Resistência
Democrática.
2. Perfil dos/as profissionais
✓ Formaçao superior na area das ciencias humanas ou outras relacionadas a vaga;
✓ Conhecimento do campo social e do contexto em que as organizaçoes da sociedade civil estao
inseridas;
✓ Experiencia anterior com educaçao, tendo ministrado cursos sobre Gestao Democratica e
Transparencia Mobilizaçao de Recursos em Organizaçoes da Sociedade Civil direcionados ao
publico das OSCs que atuam com defesa de direitos;
✓ Experiencia anterior comprovada na elaboraçao de conteudo para material pedagogico
orientador de praticas de formaçao;
✓ Conhecimento de educaçao popular e metodologias participativas.
Obs.: Sera valorizada a experiencia anterior de trabalho em diferentes regioes do país, assim
como, com diferentes tipos de organizaçoes da sociedade civil do campo da defesa de direitos.
3. Atividades Previstas
✓ Realizar a revisão e atualização do conteúdo pedagógico do curso a distância “Gestão
Democrática e Transparência Mobilização de Recursos em Organizações da Sociedade
Civil”.
✓ Realizar uma atividade de alinhamento do conteúdo do curso com os/as tutores/as que serão
contratados/as para trabalhar nas turmas a distância.
✓ Acompanhar a realização de duas turmas do curso.
✓ Elaborar e realizar um curso presencial de 40 (quarenta) horas para formaçao de
formadoras e formadores sobre Gestao Democratica e Transparencia Mobilizaçao de
Recursos em Organizaçoes da Sociedade Civil;
✓ Sistematizar o conteúdo trabalhado durante o curso presencial.
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Cronograma previsto:
- A revisao de conteudo dos cursos a distancia deve acontecer entre junho e agosto de 2019;

- Serao realizadas duas turmas do curso Ead, independentes uma da outra, com carga horaria
de 60 horas cada (9 semanas), entre agosto e dezembro de 2019 – Turma 1; e entre fevereiro e
julho de 2020 - Turma 2;
- O conteudo do curso presencial deve ser desenvolvido entre agosto de 2019 e fevereiro de
2020, e sera realizado no primeiro semestre de 2020 (carga horaria de 40 horas – 5 dias de
duraçao).
4. Produtos a serem entregues
✓ Conteúdo revisado e atualizado do curso à distância (materiais didáticos, atividades, etc) nos
formatos específicos;
✓ Formação dos/as tutores/as;
✓ Acompanhamento e Relatórios das duas Turmas do EaD
✓ Preparação e desenvolvimento do conteúdo do Curso Presencial;
✓ Realização do Curso Presencial; e
✓ Sistematização do Curso Presencial.

Produto

Revisão dos Conteúdos EaD
Formação dos/as tutores/as EaD
Acompanhamento das 2 turmas EaD
Preparação do Curso Presencial
Realização do Curso Presencial
Sistematização do Curso Presencial

Realização

Horas
estimadas

80
8
40
50
40
(5 dias x 8 hs)
10
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5. Documentos para candidatura
✓ Carta de interesse que conte um pouco da motivaçao para a realizaçao deste trabalho e
algumas ideias sobre como desenvolve-lo.
✓ Curriculum Vitae das profissionais alocadas na proposta;
✓ E desejavel o envio de demonstraçoes de trabalhos anteriores realizados na area (fotos,
produçoes de texto, entre outros).
✓ Proposta para a realizaçao do trabalho, com discriminaçao dos valores de cada produto
a ser entregue, sendo que o valor máximo da contratação já foi estabelecido pela Abong em
R$ 21.680,00.
✓ Dados empresa, MEI ou dados pessoais para RPA;
6. Processo de Julgamento
A escolha sera de exclusiva decisao da Abong e serao considerados os seguintes aspectos para
a seleçao da profissional com seus respectivos pesos:
✓ Experiencia com Mobilizaçao de Recursos para organizaçoes da sociedade civil – Peso
03
✓ Experiencia da(s) profissional(is) com esse tema nas modalidades de educaçao a
distancia e presencial – Peso 02
✓ Experiencia da(s) profissional(is) em trabalhos com organizaçoes da sociedade civil –
Peso 02
✓ Distribuiçao adequada dos valores por produto – Peso 01
✓ A motivaçao para a realizaçao do trabalho – Peso 02
✓ TOTAL DE PONTUAÇAO MAXIMA = 10 Pontos
Esses aspectos serao avaliados a partir das informaçoes enviadas pelos/as candidatos/as. Se
necessario serao realizadas entrevistas de seleçao.
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7. Forma de Contratação
✓ O valor máximo da contratação é de R$21.680,00 e só serão consideradas as propostas
que estiverem de acordo com este montante.
✓ A contratação será realizada nos termos da legislação brasileira vigente, através de
contrato;
✓ A contrataçao se dara de junho de 2019 a agosto de 2020.

Enviar os documentos para formacao@abong.org.br até o dia 24 de junho de 2019 às
23h59min ou entregar pessoalmente na sede da Abong. Citar no assunto do email –
Edital_ Gestão Democrática.
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,
Sao Paulo, 03 de junho de 2019

_______________________
Mauri Cruz
Diretoria Executiva da Abong
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
PROPONENTE:
Nome:
CNPJ/CPF
Endereço:
Telefone
E-mail
PROPOSTA CURSOS MROSC
Horas
Necessárias

Produto

Valor Hora

Total

Revisão dos Conteúdos EaD
Formação dos/as tutores/as EaD
Acompanhamento das 2 turmas
EaD
Preparação do Curso Presencial
Realização do Curso Presencial
Sistematização
do
Curso
Presencial
Valor Total da Proposta
Prazo de Validade da Proposta
Cidade ____________________________ Data ____/_______/_________.

_____________________________________________________
Assinatura
Realização
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Realização

