SELEÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PROJETO
DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ADOLESCENTES

Global Communities Brasil é uma organização de desenvolvimento comunitário
internacional. 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 desenhar e implementar um projeto que instigue adolescentes a terem
uma convivência comunitária, percebendo a importância de ser um cidadão ativo, bem
como o quanto está postura irá desenvolvê-lo como ser humano, transformando seu
modo de pensar e agir na sua vida, além dos benefícios que trará para a comunidade
onde reside desenvolvendo trabalhos de cunho social.
Com isso, 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 a vir atender esta demanda, com informações das
qualificações acadêmica e domínio comprovado para gerar os resultados dos produtos
seguintes.
1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Plano de trabalho: informações detalhadas da metodologia de trabalho e um
cronograma de execução das atividades;
2) Treinar os voluntários: dentro da metodologia que será aplicada nos módulos
de formação aos adolescentes para que estes venham a ser facilitadores na
capacitação em convivência comunitária. Este item contempla também a
entrega do material contendo ao menos 20 (vinte páginas), para a GCB, sendo
este um manual da capacitação com as atividades desenvolvidas para
preparação do voluntário para fazer parte do programa, sendo que este material
deverá ser de fácil manejo para futuras reaplicações.
3) Elaborar e implementar os módulos de capacitação para adolescentes: sendo
este direcionado a fortalecer e instigar os mesmos na convivência comunitária.
Os materiais dos módulos de capacitação deverão ser entregues de forma digital
para a GC;
4) Criar termo de compromisso para os adolescentes e familiares: para que os
adolescentes firmem compromisso em fazer parte deste processo de formação
e seus responsáveis tenham ciência das atividades que os mesmos veem se
inserindo e autorize tal participação;
5) Orientar e acompanhar os voluntários: durante a implementação do programa,
os quais irão ser facilitadores e co-facilitadores durante a implementação do
projeto;
6) Relatório: emitir relatório mensal sobre a execução dos módulos de formação
dos adolescentes e voluntários, analisando pontos positivos e negativos na
implementação do mesmo, e também relatar o processo de supervisão dos
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voluntários ressaltando quais foram as principais dificuldades e facilidades em
coordenar o projeto, bem como o impacto que vem causando aos adolescentes.
2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE
O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade é no decorrer de cinco
meses a ser executada de acordo com a demanda, com início previsto em fevereiro.
3.

PRÉ-REQUISITOS
1) A entidade selecionada deverá ter profissionais da área de Psicologia com
especialização em Psicologia Social ou áreas relacionadas como transtorno e
desenvolvimento da adolescência, e ou Cidadania e Participação Social com
experiência de no mínimo de 3 anos, e demais áreas a fins que comprovem
trabalho no mesmo foco de atuação.
2) Habilidade de comunicação oral, demonstrando habilidades para realizar
explanações diversas.
3) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado.
4) Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas (após entrevista).

4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Análise da carta de manifestação de interesse da instituição e currículo vitae do
profissional responsável pela execução das atividades;
2) Entrevista com o comitê de avaliação da Global Communities Brasil;
3) Elaboração e apresentação de proposta técnica e orçamentária (após entrevista);
* Os candidatos a serem selecionados para a entrevista deverão preencher os requisitos
do item 1 deste ponto (passos de seleção).
** Após a entrevista, estaremos solicitando a proposta técnica e orçamentária dos
candidatos que forem selecionados.
5.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Horário e data de envio de documentos: até as 17 horas do dia 28 de janeiro de
2015.
2) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org
3) Aos cuidados de: Roseli Bianchi
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