SELEÇÃO DE CONSULTOR DE DESIGNER GRÁFICO

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 um consultor para
prestar serviços de designer gráfico para formatar materiais de capacitação. 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 a atender esta demanda, com informações das qualificações e
domínio comprovado nas áreas necessárias para gerar os resultados dos produtos
seguintes.

1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Formatação de materiais: criar layout e formatar materiais de capacitações que
o programa estará realizando. Estimamos uma média 300 páginas a serem
trabalhadas.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE
O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade é de 30 (dias) dias.

3.

PRÉ-REQUISITOS
1) Comprovada experiência e formação na área de designer gráfico (apresentado
em currículo).
2) O profissional responsável deverá ter criatividade em criar layout para os
materiais em questão (envio de exemplos de trabalhos já realizados).
3) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado.
4) Apresentação de número de CNPJ (após entrevista);

4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Envio da carta de manifestação de interesse do consultor e o currículo vitae do
profissional responsável pela execução das atividades até às 17h do dia 04/02/2016;
2) Sessão de esclarecimento com o comitê de avaliação da GCB dia 05/02/2015 às
10 horas;
3) Envio da proposta técnica com modelos de trabalhos já realizados e proposta
orçamentária até às 17h do dia 11/02/2015.
5.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
FORMERLY
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1) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org;
2) Aos cuidados de: Roseli Bianchi.

FORMERLY
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