SELEÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÃO
PARA INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR

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 um conjunto de
palestras/capacitação para instituições do terceiro setor bem como elaborar um guia
prático que sirva como material 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 palestras para capacitar instituições do terceiro setor.
2) Elaboração de material de apoio (guia prático) para ser entregue as instituições
do terceiro setor.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade dar-se-á entre os meses
de junho e julho de 2016. Importante frisar que o material deve ser entregue antes da
capacitação em assunto específico.
3.

PRÉ-REQUISITOS
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 ao terceiro setor;
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.
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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: até as 17h do dia 03/06/2016
2) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org
3) Aos cuidados de: Roseli Bianchi
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Anexo:

Elaboração e Gestão de Projetos

Púbico Alvo: Todas as instituições (gestores e colaboradores) sem fins lucrativos e de
cunho social instaladas e operando no município de Horizontina – RS.
Objetivo: Essa capacitação, tem por objetivo, colaborar com a capacitação das
organizações de cunho social do município de Horizontina- RS na elaboração, gestão,
manutenção e ampliação dos projetos que buscam o bem-estar social bem como o
desenvolvimento socioeconômico do município em referência.
Metodologia: Serão realizados seminários, painéis e palestras sobre temas chave a fim
de capacitar os gestores e colaboradores das instituições para que os mesmos estejam
aptos a fortalecer o desenvolvimento de suas organizações.
Tópicos:
Tipos de Enquadramento: Traz considerações acerca de enquadramento legal
necessário para que as instituições estejam aptas a receberem recursos públicos
advindos das leis de incentivo e ou privados de qualquer ordem, sejam eles de
abrangência municipal, estadual e ou nacional.
Gestão Administrativa: Busca capacitar os gestores para a tomada de decisão
inteligente, focada na sustentabilidade da organização, fazendo uso mais racional dos
recursos destinados a manutenção da instituição.
Elaboração de Projetos: Busca embasar tecnicamente as instituições para torna-las
aptas ou melhorar sua capacidade de elaboração de projetos para atender as suas
atribuições. Abordando temas como: relevância, tamanho, recursos, execução, entre
outros.
Gestão de Projetos: Busca capacitar os gestores e colaboradores para executar e
acompanhar de forma eficiente os projetos em andamento. Objetivando sempre a
maximização dos resultados a que se propõe e também a gestão eficiente e sustentável
dos recursos empregados nos projetos. Tem como finalidade, buscar a excelência na
execução e condução dos projetos.
Fiscalização e Transparência: Busca dar aos gestores dos programas maior expertise na
fiscalização dos recursos empregados em projetos bem como trazer as melhores formas
de condução da divulgação dos dados para aumentar a transparência na condução e
administração de projetos.
Gestão de Voluntários: Busca qualificar os quadros funcionais das instituições para que
os mesmos saibam identificar, mobilizar e coordenar os voluntários envolvidos direta ou
indiretamente nos projetos a serem realizados.
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