SELEÇÃO DE CONSULTORIA

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. A Global Communities está executando o Programa
Semeando o Futuro, onde busca através desta publicação contratar uma entidade
consultora na aplicação de uma avaliação de impacto do programa. Sendo assim,
solicitamos o envio da proposta técnica e orçamentária até 22 de outubro de 2019.
1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Validação dos instrumentos de pesquisa, Focus Group e entrevistas chaves:
rever e ajustar os instrumentos de coleta a fim de atender os indicadores do
programa SF.
2) Aplicação do instrumento de pesquisa, Focus Group e entrevistas chaves: nas
comunidades participantes do programa SF (Bairro Paraíso e Bela União) e com
pessoas chaves da comunidade, previamente identificadas.
3) Análise dos resultados: analisar os dados coletados nas 3 ferramentas aplicadas.
4) Relatório final: relatório contendo as informações coletadas na pesquisa
realizada nas comunidades, nas sessões de Focus Group e das pesquisas com
pessoas chaves. E, um relatório com cruzamento de dados da pesquisa linha de
base e de meio termo, realizadas em 2014 e 2016.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

O tempo estimado para o desenvolvimento destas atividades é de 45 dias após
assinatura de contrato. Sem prorrogação de prazo.
3.

PRÉ-REQUISITOS
1) A entidade selecionada deverá demonstrar capacidade técnica e instrumental
para a realização da atividade.
2) A entidade deverá ter um núcleo de pesquisa estabelecido e operando.
3) O profissional responsável deverá ter habilidade de comunicação oral,
demonstrando desenvoltura para realizar explanações diversas.
4) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado.

4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Envio de proposta técnica e financeira incluindo:
a. Currículo resumido dos profissionais envolvidos.
b. Currículo institucional destacando atividades similares ao solicitado.
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c. Proposta de trabalho, contendo um cronograma de execução e o
detalhamento das atividades a serem desenvolvidas por cada membro
da equipe dentro do projeto.
d. Proposta orçamentária com os valores em aberto para as despesas bem
como a carga horária dos profissionais envolvidos.
5.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Critérios de avaliação
1. Avaliação da Instituição
Experiência comprovada em aplicar os instrumentos citados
Experiência em Análise de Dados que mensura situações de
antes de depois para formar conclusões de impacto gerado
2. Proposta Técnica
2.1 As propostas de trabalho estarem de acordo com os
produtos requeridos e prazo estipulado
2.2 Avaliação sobre as capacidades da equipe técnica
proposta para realizar o trabalho
3. Proposta Financeira
3.1 O orçamento apresentado ser justo e corresponde ao
nível de esforço da proposta técnica e cronograma de
trabalho
TOTAL

6.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org;
2) Aos cuidados de: Fernanda Mello.
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Nota máxima
40
20
20
40
20
20
20
20
100

