EDITAL PARA SELEÇÃO DE CONSULTORIA EM
GESTÃO ORGANIZACIONAL

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 Catalão está executando
o Programa Semeando o Futuro (SF), onde busca através desta publicação contratar
uma instituição consultora ou consultoria independente para prestar consultoria técnica
às OSCs pré-selecionadas pela equipe do Programa SF, na área de gestão
organizacional (escopo do trabalho – Anexo 1). Sendo assim, solicitamos uma carta
de manifestação de interesse da instituição nomeando o responsável pela execução do
trabalho e o Currículo Vitae (CV) do profissional interessado, com informações das
qualificações acadêmica e domínio comprovado de acordo com o item 3 deste Edital.
1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Plano de trabalho por escrito e sujeito aprovação para a atribuição da
consultoria; constando as atividades propostas no item 2.1 do anexo deste
Edital.
2) As consultorias técnicas deverão ter uma carga de até 8 horas por OSC préselecionada pela Global Communities, dependendo do nível de maturidade
de cada OSC, sendo estas horas distribuídas de acordo com a agenda de
cada OSC e conforme as atividades propostas no item 10 do anexo deste
Edital.
3) Relatório Final para cada OSC com resultados das consultorias,
recomendações e passos a serem seguidos para a continuação de uma
gestão sustentável de cada Instituição.
4) Relatório Final com recomendações, lições aprendidas e análise do
desempenho da OSC, a ser entregue a Global Communities Brasil.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE
O tempo estimado para o desenvolvimento das atividades propostas está detalhado
no item 4 do Edital.
O Workshops módulo 1 e módulos 2 estão previstos para o mês de dezembro/16
(data a ser confirmada) e as atividades do item 10 do anexo estão previstas início na 1a
quinzena de janeiro de 2017 e término na 1ª quinzena de março de 2017. Podendo
sofrer alguma alteração caso as OSCs não tenham agenda para a execução de
todas as atividades no prazo proposto.

3.

PRÉ-REQUISITOS
1) É necessária experiência comprovada nas atividades propostas no item 10 do
anexo do edital;
2) Experiência em consultoria técnica em empresas públicas ou privadas nas áreas
de gestão organizacional e gestão de projetos, preferencialmente para OSC;
3) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado, de acordo com o
item 2 deste Edital;
4) Apresentação de número de CNPJ ou documentos do MEI, quando for o caso, e
certidões negativas (após entrevista).
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4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Análise da carta de manifestação de interesse da instituição e currículo vitae do
profissional;
2) Sessão de esclarecimento com o comitê de avaliação da Global Communities
Brasil;
3) Apresentação de proposta técnica e orçamentária (após sessão de
esclarecimento);
4) Entrevista com os candidatos pré-selecionados, que tenham atendido os passos
anteriores.
5) Seleção da Instituição ou profissional, de acordo com os critérios de avalição
descritos no item 5 deste Edital.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Critérios de avaliação
1. Avaliação da Instituição ou do Profissional
1.1 Experiência em trabalhos com instituições do terceiro
setor
1.2 Experiência de consultoria de gestão organizacional e /
ou gestão de projetos sociais.
2. Proposta técnica
2.1 A estratégia de intervenção proposta mostra um
entendimento sobre os produtos requeridos e o contexto
local
2.2 A proposta de trabalho (passos, prazos, cargo horário,
etc.) de acordo com os produtos requeridos e prazos
estipulados
3. Proposta Financeira
3.1 O orçamento apresentado ser justo e de acordo com o
nível de esforço da proposta técnica e cronograma de
trabalho
TOTAL

Nota máxima
40
15
25
35
15

20
25
25
100

6.INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Horário e data de envio de documentos: até as 17h do dia 03/11/2016
2) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org
3) Aos cuidados de: Roseli Bianchi
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