EDITAL
CAPACITAÇÃO EM NOVO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE
DIREITO, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PREFEITURA E MINISTÉRIO PÚBLICO
NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS
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. A
Global Communities Brasil, a través do Programa Semeando o Futuro, busca por meio deste edital contratar
uma entidade para oferecer uma OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO NOVO MARCO REGULÁTORIO PARA OS
CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PREFEITURA E MINISTÉRIO
PÚBLICO NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS, para um público de aproximadamente 35 pessoas.
Sendo assim, solicitamos uma proposta técnica e orçamentária conforme os produtos, procedimentos, e
prazos descritos abaixo.

1. PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Oficina de capacitação para aproximadamente 35 pessoas que compõem os CONSELHOS MUNICIPAIS
DE DIREITO, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PREFEITURA E MINISTÉRIO PÚBLICO. A proposta
técnica deve descrever de forma detalhada:
(1.1) o conteúdo do curso de capacitação que deve se restringir apenas ao que muda com a entrada do
NOVO MARCO REGULATÓRIO (como era antes X como deve ser agora), ressaltando o papel e as
obrigações de todos os atores envolvidos no processo.
(1.2) cronograma de trabalho (plano de aula de no máximo 16 horas) para a realização da oficina que está
agendada para 30 e 31/07/2018, de 8:00 à 17:00H, na cidade de Montenegro, até 10 dias antes da data
da capacitação para ser aprovado pela GCB,
(1.3) Aprsentação dos materiais (apostila), incluindo a apresentação em Power Point da oficina, que serão
entregues para os participantes do curso, deverão ser entregues até 10 dias antes da data da capacitação
para ser aprovado pela GCB,
(1.4) proposta orçamentária levando em conta que o local do evento, recursos físicos / logística,
mobilização dos participantes, correrão por conta da GCB, bem como despesas de viagem (voo, taxi,
hospedagem e alimentação) de acordo com a política de viagens da empresa.
2. PRAZO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE
A Capacitação deverá acontecer em 30 e 31/07/2018, de 8:00 à 17:00H, na cidade de Montenegro/RS
3. PRÉ-REQUISITOS
1) É necessária experiência comprovada em gestão do terceiro setor e especificamente sobre a gestão
dos conselhos;
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2) É necessária já ter material desenvolvido e idealmente já tem oferecido cursos e oficinas sobre o
novo marco regulatório para OSCs e/ou conselhos municipais
3) Ter disponibilidade (imediata) para trabalhar dentro do prazo estimado;
4) Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas (após entrevista);
4. PASSOS DE SELEÇÃO

1) Recebimento e análise das propostas técnicas e orçamentárias até 12 horas de 02/07/2018
2) Seleção e negociação com os candidatos finais até 06/07/2018
5. INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Favor entrar em contato com Naja Souza se tiveram perguntas ou dúvidas
nsouza@globalcommunities.org;
2) E-mail para envio de documentos requeridos: infobrasil@globalcommunities.org
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Critérios de avaliação
1. Avaliação da Instituição
Experiência da entidade em trabalhar com conselhos
municipais e sobre o tema do novo marco regulatório
Avaliação dos currículos da(s) pessoa(s) responsável(eis)
para conduzir a oficina de capacitação
2. Proposta técnica
2.1 A proposta de trabalho estará de acordo com os
produtos requeridos e prazos estipulados
2.2 A proposta apresentar de maneira clara o plano de
trabalho para atingir os objetivos do trabalho.
3. Proposta Orçamentária
3.1 O orçamento apresentado ser justo e corresponde ao
nível de esforço da proposta técnica e cronograma de
trabalho
TOTAL

Nota máxima
40
20
20
40
20
20
20
20
100
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