SELEÇÃO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO DE VOLUNTARIADO - CATALÃO/GO

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 Catalão/GO está executando o Programa de Fortalecimento do 3º Setor, onde busca
através deste Edital contratar um(a) profissional para atuar em Gestão de Voluntariado junto a 12
OSCs de Catalão, pré-selecionadas pela Global Communities Brasil, e dentro da metodologia e
ferramentas já desenvolvidas pela GCB. Sendo assim, solicitamos uma carta de manifestação de
Interesse dos profissionais interessados, juntamente com os documentos citados para atender a
demanda, com informações das qualificações acadêmica e experiência comprovado no tema de
voluntariado.

1. DOCUMENTOS REQUERIDOS:
1) Carta de interesse, confirmando que o profissional atende os pré-requisitos para a função,
reside em Catalão/Go, tem flexibilidade para atuar de acordo com a metodologia da
GCB, tem disponibilidade imediata para início das atividades, bem como pretensão
salarial.

2) Currículo Vitae do Profissional, com seu histórico profissional, ressaltando a experiência
possui relacionada ao cargo em questão.

3) Proposta técnica atendendo as entregas do item 3 deste Edital
4) Proposta Financeira
2. PASSOS DE SELEÇÃO / INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Enviar

os

Documentos

requeridos

no

item

1

deste

Edital

para

infobrasil@globalcommunities.org c/c aoliviera@globalcommunities.org até
às 15 horas do dia 04/04/2019;

2) Análise da carta de manifestação e documentos solicitados por parte do comitê de
avaliação interno da GCB até 05/04/2019;

3) Entrevista pessoal ou via Skype com Coordenadora Regional de Catalão com os
candidatos que atendam os pré-requisitos até 05/04/2019, se necessário;

4) Resposta final aos candidatos até 05/04/2019.
3. TAREFAS / CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS COM CADA OSC:
A. Apoiar junto a cada OSCs na elaboração do plano de atividades voluntárias para 2019,
atendendo os aspectos legais do voluntariado, contemplando o papel do voluntário dentro de um
programa de voluntariado, oportunidades de atuação por meio de ações alinhadas à missão
de cada OSC

B. Abordar também responsabilidades, acordos e cuidados da parceria entre a OSC e
voluntário
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4. PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E PAGAMENTO: 30 dias, contatos da
assinatura do contrato, prevendo uma média de 4 horas de atividade para cada OSC e no
máximo 6 horas se necessário. E os pagamentos serão através de apresentação de NF, sendo
50% na assinatura do contrato e 50% após a entrega do mapeamento / relatório de das
atividades voluntárias entregues e aprovados pelo GCB

5. ENTREGAS
A. Reuniões iniciais para elaboração de um plano de trabalho por escrito para a atribuição
da consultoria por Instituição, com cronograma de trabalho de acordo com item 3 deste
edital.
Apresentação do plano de trabalho à GCB para aprovação.

B.
C. Aplicação dos assuntos propostos no Item 3, dentro de um cronograma de trabalho.
D. Relatório Final com atividades voluntárias mapeadas.
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Critérios de avaliação
1. Avaliação da Instituição / Profissional

Nota máxima
30

1.1)Experiência emtrabalhosdefacilitaçãocominstituições
do terceiro setor.

10

1.2) Experiência no tema de Voluntariado

20

2. Avaliação da Proposta técnica

35

2.1) As propostas de trabalho (passos, prazos, cargo horário,
etc.) de acordo com os produtos requeridos e prazos
estipulados

20

2.2) Avaliação de Currículo apresentado

15

3. Avaliação da Proposta Financeira

35

Total

100

7. INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
a.
b.

Horário e data de envio de documentos: até dia 04/04/2019
E-mail para envio de documentos requeridos: infobrasil@globalcommunities.org, c/c
aoliviera@globalcommunities.org, aos cuidados de: Adrianne Palmeira
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