SELEÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO EM SANEAMENTO BÁSICO

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 Horizontina, está
executando o Programa Semeando o Futuro, onde busca através desta publicação
contratar um consultor na área de engenharia com experiência em saneamento básico
para assessorar na seleção e contratação dos serviços de uma construtora e
acompanhar e supervisionar esta empresa na construção de uma rede de esgoto no
município de Horizontina. Sendo assim, solicitamos uma carta de manifestação de
Interesse e o Currículo Vitae (CV) do profissional responsável a vir atender esta
demanda, com informações das qualificações acadêmica, domínio comprovado e
referências de trabalhos já realizados.
1. PRODUTOS REQUERIDOS
1) Elaboração de edital: auxiliar na elaboração de um edital e acompanhar o
processo de seleção de uma empresa construtora para realizar a obra de
saneamento básica requerida.
2) Supervisionamento e fiscalização: realizar o acompanhamento da obra
executada e fiscalização final.
2.

PERFIL DO PROJETO
O projeto de saneamento básico a ser acompanhado será em um bairro do
município de Horizontina a qual constitui-se na construção de uma rede coletora com
fossas individuais em um loteamento de 36 casas.
3.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE
Os candidatos deverão dispor de tempo imediato para auxiliar na elaboração
do edital para contratação da empresa consultora e posterior acompanhar a obra até a
finalização por um prazo estimado de 120 dias (4 meses).
4.

PRÉ-REQUISITOS
1) Comprovar experiência em trabalhos com saneamento básico.
2) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado;
3) Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas (após entrevista);

5.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Entrega da carta de manifestação de interesse e currículo constando
experiência e referências de trabalhos já realizados na área de saneamento
básico até às 17h do dia 17 de março de 2016.
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2) Sessão de esclarecimento às 15h do dia 21 de março de 2016.
3) Entrega de proposta de trabalho com cronograma de execução e proposta
financeira até às 12h do dia 04 de abril de 2016.
4) Análise por parte da equipe do programa SF dos materiais solicitados;
5) Entrevistas individuais das 4 propostas que melhor atende os critérios de
avaliação (critérios a serem entregues no dia da sessão de esclarecimento);
6) Contratação do consultor.
* Os candidatos a serem convidados para a sessão de esclarecimento deverão entregar
os documentos requeridos no item 1 dos passos da seleção.
6.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Horário e data de envio de documentos: até às 17:00h do dia 17/03/2015;
2) E-mail
para
envio
de
documentos
requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org
3) Aos cuidados de: Roseli Bianchi
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