SELEÇÃO DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS
PARA LÍDERES COMUNITÁRIOS EM CAMPINAS E INDAIATUBA/SP

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 Campinas e Indaiatuba
está executando o Programa Semeando o Futuro, onde busca através desta publicação
contratar uma instituição consultora para desenvolver uma capacitação de Gestão de
Projetos Sociais direcionada para líderes comunitários de Campinas e Indaiatuba/SP.
Além da capacitação a consultoria selecionada deverá elaborar um material que sirva de
apoio para essas lideranças na condução de suas atividades. Os interessados deverão
enviar uma proposta técnica e comercial, onde conste o plano de trabalho, profissionais
responsáveis, investimento necessários, além de documentos que comprovem a
experiência da instituição e dos responsáveis pela capacitação, (currículo vitae 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:
1.1 Elaboração e execução de treinamentos com foco no gerenciamento de
projetos comunitários sociais, elaborado e executado por lideranças
comunitárias, de dois bairros de Campinas e Indaiatuba/SP assistidos pelo
programa Semeando o Futuro. (Estimamos entre 8 e 12 horas)
1.2 Preparar material de apoio para os participantes do curso, abordando a
elaboração de um projeto, sua gestão, fontes de financiamento disponíveis na
região e prestação de contas.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade dar-se-á entre os meses
de fevereiro/março de 2020. Importante frisar que o material deve ser entregue antes
da capacitação em assunto específico.
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3.

PRÉ-REQUISITOS
a.

O candidato selecionado deverá apresentar condições de conduzir
palestra/capacitação, utilizando linguagem simples, clara e direta, para um
grupo no qual parte de seus membros tenham baixo nível de instrução e
entendimento;
b. Grande conhecimento e experiência em atividades voltadas as comunidades;
c. Capacidade de desenvolver material de apoio didático e de fácil entendimento;
d. Forte habilidade de comunicação oral e escrita, habilidade para fazer
apresentações diversas;
e. Demonstrar conhecimento/experiência nas áreas a serem desenvolvidas*.
* As áreas sugeridas para a capacitação seguem em anexo.

4.

PASSOS DE SELEÇÃO
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Lançamento do edital;
Recebimento das propostas;
Análise da proposta técnica e orçamentária;
Esclarecimentos e ajustes (caso necessário);
Resultado da seleção.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critérios de avaliação

Nota máxima

1. Avaliação da Instituição

35

1.1 Experiência em trabalhos de
facilitação com comunidades.
1.2 Experiência na criação de
materiais de apoio nos padrões e
áreas solicitadas.

15

2. Avaliação da Proposta técnica

45

2.1 A estratégia (metodologia) de
intervenção proposta mostra um

15

20
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entendimento sobre os produtos
requeridos e o contexto
local.
2.2 As propostas de trabalho (passos,
prazos, cargo horária,
etc.) de acordo com os produtos
requeridos e prazos
estipulados.
2.3 Avaliação de Currículo da equipe
técnica apresentada dentro da
proposta
3. Avaliação da Proposta Financeira

15

15

20

6. INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Horário e data de envio de documentos: 10/02/2020 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 de Projetos Comunitários Sociais – Líderes Comunitários
Púbico Alvo: Líderes comunitários que compõe os grupos colaborativos dos bairros de
Campinas e Indaiatuba, assistidos pelo programa Semeando o Futuro.
Objetivo: Essa capacitação, tem por objetivo, apresentar técnicas e ferramentas para o
gerenciamento de projetos comunitários sociais, como conduzir e acompanhar,
(planejado x executado), monitoramento e avaliações para verificar os alcances dos
objetivos, como fazer a prestação de contas e a sua divulgação para as partes
interessadas.
Metodologia: Encontros teóricos e práticos, dinâmico, com uso de materiais impressos,
a serem entregues aos líderes comunitários e recursos audiovisuais.
Tópicos:
▪ Elaboração de Projetos:
Abordar brevemente as partes de um projeto social;
(15% do curso)
▪ Captação de recursos:
Fontes de captação e editais
(15% do curso)
▪ Gerenciamento de projeto:
Acompanhamento da execução, planejado x executado, técnicas e ferramentas de
monitoramento e avaliação, prestação de contas e divulgação para as partes interessadas.
(70% do curso)
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