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. No Brasil, está executando o Programa Semeando o
Futuro, para o qual busca, através desta publicação, contratar um consultor para prestar
serviços de edição de texto e designer gráfico para formatar o relatório de impacto do
programa. Os interessados deverão enviar uma proposta técnica e comercial onde
conste exemplos de materiais similares desenvolvidos pela empresa, o portfólio do
profissional responsável a atender esta demanda, com informações das qualificações e
domínio comprovado nas áreas necessárias, um plano de trabalho com horas de
dedicação e valor total da consultoria.

1.

PRODUTOS REQUERIDOS:

Relatório de impacto do programa Semeando o Futuro
Estimamos de 30 a 40 páginas em PDF navegável ou formato similar.
Todas as informações, análise e ferramentas de mensuração ficam sob responsabilidade
da equipe da Global Communities Brasil. A consultoria ficará responsável por:

1) Texto do relatório (as informações serão enviadas pela equipe da Global
Communities, cabendo a consultoria organizar, escrever e revisar o texto –
aprox. 10 a 15 páginas)
2) Design gráfico de relatório de impacto
3) Adaptação do relatório para o inglês (a tradução será feita pela Global
Communities e deverá ser aplicada em uma versão em inglês do relatório.)
Além do envio em alta resolução dos materiais o consultor deverá disponibilizar os
arquivos editáveis. Todos os direitos são reservados à Global Communities.
2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

A Global Communities disponibilizará às informações para o relatório entre 20 de
dezembro de 2019 e 10 de janeiro de 2020. O prazo estimado de conclusão da
consultoria é até 30 de janeiro de 2019.
3.

PRÉ-REQUISITOS
1) Comprovada experiência e formação na área (apresentado em portfólio).
2) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado.
3) Ser pessoa jurídica e emitir nota fiscal.
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4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Envio da proposta técnica com modelos de trabalhos já realizados e proposta
orçamentária até às 17h do dia 13/12/2019.
5.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org, os cuidados de: Fernanda Mello.
2) Favor enviar orçamento por produto separadamente conforme tabela abaixo.

Produto
Edição de Texto
Design gráfico
Adaptação inglês

Responsável Horas
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Valor

