SELEÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÃO
PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM HORIZONTINA/RS

Global Communities Brasil é uma organização internacional de assistência
humanitária e de desenvolvimento. Global Communities tem o conhecimento e a
expertise em desenvolver projetos de investimento comunitário trabalhando com as
comunidades para criar mudanças positivas e duradouras. Em Horizontina, está
executando o Programa Semeando o Futuro, onde busca através desta publicação
contratar uma instituição consultora para desenvolver uma capacitação e consultoria
para Associação de Moradores de Horizontina/RS. Além da capacitação a consultoria
selecionada deverá elaborar um material que sirva de apoio para essas instituições na
condução de suas atividades. Sendo assim, solicitamos uma carta de manifestação de
Interesse da instituição nomeando o/s responsável/eis pela execução do trabalho e em
anexo o Currículo Vitae (CV) do profissional responsável pela condução das atividades,
com informações das qualificações/atividades específicas nas áreas objetivo desse edital
demonstrando domínio comprovado para gerar os resultados esperados.
1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Elaboração e execução de treinamentos com enfoque nas capacidades de autogestão para para até 20 representantes de 08 associações de bairro de
Horizontina/RS. (Estimamos 8 horas)
2) Organizar lista de materiais de consulta que sejam fonte de pesquisa e/ou guias
para as associações de bairro sobre os assuntos relacionados neste edital.
3) Consultoria técnica para apoiar no desenvolvimento de um plano de ação com
recomendações para cada associação. A consultoria deve contemplar 3
momentos: (1) avaliar o estado atual das associações antes do treinamento; (2)
fazer treinamento de até 8 horas levando em consideração os principais pontos
de melhorias das associações; (3) após o treinamento elaborar um plano de ação
com recomendações para cada associação.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade dar-se-á entre os meses
de maio/junho de 2018. Importante frisar que o material deve ser entregue antes da
capacitação em assunto específico.
3.

PRÉ-REQUISITOS
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1) O candidato selecionado deverá apresentar condições de conduzir
palestra/capacitação com um público com diferentes níveis de instrução e
entendimento;
2) Grande conhecimento e experiência em atividades voltadas as associações;
3) Capacidade de desenvolver material de apoio didático e de fácil entendimento;
4) Forte habilidade de comunicação oral e escrita, demonstrada habilidade para
fazer apresentações diversas;
5) Demonstrar conhecimento/experiência nas áreas a serem desenvolvidas*.
* As áreas sugeridas para a capacitação seguem em anexo.

4.

PASSOS DE SELEÇÃO

1) Análise da carta de manifestação de interesse da instituição e currículo vitae dos
profissionais responsáveis pela condução das atividades;
2) Entrevista com o comitê de avaliação da Global Communities Brasil;
3) Elaboração e apresentação de proposta técnica e orçamentária**;
4) Uma sessão de esclarecimento pode, na medida da necessidade, ser agendada
por solicitação da empresa interessada.
** As áreas previamente definidas são uma sugestão, podendo o candidato propor
alteração ou inserção de tópicos a serem tratados.
5. INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Horário e data de envio de documentos: 16/04/2018 às 17h.
2) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org
3) Aos cuidados de: Fernanda Mello
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Anexo:

Gestão Organizacional Comunitária – Associação de Moradores

Púbico Alvo: Todas as instituições Associações de Moradores (gestores e colaboradores)
sem fins lucrativos e de cunho social instaladas e operando no município de Horizontina
– RS.
Objetivo: Essa capacitação, tem por objetivo, fortalecer as capacidades de auto-gestão
das organizações (Associação de moradores) de cunho social do município de
Horizontina- RS, buscando alcançar sustentabilidade e capacidade de gestão
organizacional.
Metodologia: Avaliação das principais fortalezas e oportunidades de melhoria das
Associações. Workshop orientado para os pontos de melhoria e consultoria técnica para
plano de trabalho individualizada.
Tópicos:
Engajamento e relacionamento com moradores e comunidade;
Regulamentos internos, estatutos, renovação da diretoria, manutenção de certidões
negativas, etc.
Administração de recursos e prestação de contas para a comunidade;
Modelos de sustentabilidade e captação de recursos (eventos comunitários,
mensalidades, prestações de serviços comunitários, etc).
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