SELEÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA MAPEAMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS DE CUNHO SOCIAL DE HORIZONTINA

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 uma instituição
consultora para mapear todas as entidades com fins sociais não lucrativos, não
vinculadas diretamente ao poder público, de Horizontina e fazer um breve mapeamento
de tais entidades apresentando a situação atual das mesmas. 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) Mapeamento das entidades: mapear as entidades de cunho social 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.

2.

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

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.
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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) Análise da carta de manifestação de interesse da instituição e currículo vitae do
profissional responsável pela execução das atividades;
2) Entrevista com o comitê de avaliação da Global Communities Brasil;
3) Elaboração e apresentação de proposta técnica e orçamentária (após entrevista);
* Os candidatos a serem selecionados para a entrevista deverão preencher os requisitos
do item 1 do ponto 4 (passos de seleção).
** Após a entrevista, estaremos solicitando a proposta técnica e orçamentária dos
candidatos que forem selecionados.
5.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Horário e data de envio de documentos: até as 15 horas do dia 26 de fevereiro
de 2016.
2) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org;
3) Aos cuidados de: Roseli Bianchi.
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