SELEÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA MAPEAMENTO DE
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE CUNHO SOCIAL DE
CATALÃO
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 parceria com a empresa John Deere, Global
Communities está executando o Programa Semeando o Futuro, onde busca através
desta publicação contratar uma instituição consultora para mapear todas as entidades
formais e informais, com fins sociais não lucrativos, não vinculadas diretamente ao
poder público, de Catalão e fazer um breve mapeamento de tais entidades
apresentando a situação atual das mesmas. Sendo assim, solicitamos a confirmação na
sessão de esclarecimento de informações, conforme mencionado o horário e local na
carta convite em anexo a este documento.

1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Mapeamento das entidades: mapear as entidades de cunho social formais e
informais, sem fins lucrativos e sem envolvimento direto com o poder público,
identificando aspectos como: origem dos recursos, forma de elaboração de
projetos, atividades realizadas, tempo de existência, número de pessoas
contempladas direta e indiretamente e formas de gestão de recursos, de
ativos, de pessoal e de voluntariado.
2) Relatório Final: relatório contendo as informações coletadas no mapeamento
das entidades com uma breve descrição da atual situação das mesmas e com
recomendações para fortalecer as capacidades em gestão de projetos sociais.
3) Apresentação dos resultados para Partes Interessadas: O relatório dever ser
acompanhado com uma apresentação destacando os resultados principais
junto com recomendações para fortalecer as capacidades. Global Communities
junto com a entidade selecionado fará uma apresentação às partes
interessadas (a serem evidenciadas) em Catalão.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade é de 60 (sessenta) dias,
podendo ser alterado conforme combinações a serem realizadas.
Findado o prazo para execução do trabalho, um relatório final deverá ser entregue e os
resultados obtidos deverão ser apresentados para os interessados em data a ser
definida.
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3.

PRÉ-REQUISITOS
1) A entidade selecionada deverá demonstrar capacidade técnica e instrumental
para a realização da atividade.
2) A entidade deverá ter um núcleo de pesquisa estabelecido e operando.
3) O profissional responsável deverá ter habilidade de comunicação oral,
demonstrando desenvoltura para realizar explanações diversas.
4) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado.

4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Sessão de esclarecimento às 13:30h do dia 07 de abril na sala de conferências
do Hotel de Ville. Endereço: Av. Raulina F Paschoal, 751 - St. Central, Catalão GO, 75701-480
2) Envio dos documentos no formato eletrônico:
2.1 Carta de manifestação de interesse
2.2 Currículo resumido dos profissionais envolvidos
2.3 Currículo institucional, destacando atividades similares ao solicitado
2.4 Proposta de trabalho, contendo um cronograma de execução e o
detalhamento das atividades a serem desenvolvidas por cada membro da
equipe dentro do projeto.
2.5 Proposta orçamentária com os valores em aberto para as despesas bem
como a carga horária dos profissionais envolvidos.
Obs: A data para a estrega dos documentos será combinado no dia da sessão
de esclarecimento.
3) Análise dos documentos recebidos pela comissão avaliadora a ser determinada
e comunicada via e-mail após a sessão de esclarecimento.
4) Entrevistas (caso necessário) com a comissão avaliadora.

5.

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

FORMERLY

Global Communities Brasil | Rua Uruguai, 1220, Centro, 2º andar – Sala 1 CEP: 98920000 | Horizontina, RS, Brasil
T: (55) 55 3537-3132 | E: InfoBrasil@globalcommunities.org | www.globalcommunities.org

