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CARTA CONVITE Nº 008/FORMAÇÃO 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL E À DISTÂNCIA 

 
1. Objeto: 

 
Contratação de organizações da sociedade civil que tenham profissional(is) especialista(s) nas 
temáticas do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e da Economia Popular e 
Solidária para elaboração de cursos nas modalidades presencial e à distância, no escopo do 
Projeto Sociedade Civil Construindo a Resistência Democrática. 
 
2. Perfil das profissionais 
 

 Formaça o superior na a rea das cie ncias humanas ou outras relacionadas a  vaga; 
 Conhecimento do campo social e do contexto em que as organizaço es da sociedade civil 

esta o inseridas; 
 Experie ncia anterior comprovada com educaça o, tendo ministrado cursos sobre o 

Marco Regulato rio das Organizaço es da Sociedade Civil ou sobre a Economia Popular e 
Solida ria como for o caso direcionados ao pu blico das organizaço es da sociedade civil; 

 Experie ncia anterior comprovada na elaboraça o de conteu do para material pedago gico 
orientador de pra ticas de formaça o; 

 Conhecimento de educaça o popular e metodologias participativas; 
 
Obs.: Sera  valorizada a experie ncia anterior de trabalho em diferentes regio es do paí s, assim 
como, com diferentes tipos de organizaço es da sociedade civil do campo da defesa de direitos. 
 
3. Atividades Previstas 
 

 Desenvolver conteu do pedago gico para o curso a dista ncia sobre o Marco Regulato rio 
das Organizaço es da Sociedade Civil (MROSC) e/ou sobre Economia Popular e 
Solidária (EPS), conforme for o caso; 

 Realizar uma atividade de alinhamento do conteu do do curso com os/as tutores/as que 
sera o contratados/as para trabalhar nas turmas a dista ncia. 

 Acompanhar a realizaça o de duas turmas do curso na modalidade a  dista ncia para cada 
tema tica 

 Elaborar e realizar um curso presencial de 40 (quarenta) horas para formaça o de 
formadoras e formadores para cada uma das tema ticas, MROSC e EPS; 

  Os cursos à distância sera o duas turmas de 60 horas (9 semanas) para cada 
tema (MROSC e EPS).  sendo realizadas no perí odo de março a novembro de 
2018 a primeira turma de cada tema (3 meses cada); e em 2019 a segunda turma 
de cada tema (3 meses cada, a definir a data). Ja  a produça o de conteu do para os 
cursos deve acontecer ate  o começo de 2018. 

 
4. Produtos a serem entregues 
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 Conteúdo do curso à distância (materiais didáticos, atividades, etc) nos formatos 
específicos, para cada um dos cursos; 

 Formação dos/as tutores/as. 
 Acompanhamento e Relatórios das Turmas de Formação 
 Conteúdo dos Cursos Presenciais, para cada um dos cursos; 
 Realização dos dois Cursos Presenciais, para cada um dos temas, MROSC e EPS; 

 
 

CURSOS SOBRE MARCO REGULATÓRIO DE ACESSO A RECURSOS PÚBLICOS 
LEI FEDERAL 13.019/2014 

 
Produto Horas estimadas Rubrica no 

orçamento 

Elaboração do Conteúdo do 

MROSC modalidade à distância 

125 horas Elaboração do 

Conteúdo 

Formação dos/as tutores/as do 

MROSC modalidade à distância 

8 horas Formação dos/as 

tutores/as  

Acompanhamento dos Cursos à 

distância 

40hs Acompanhamento 

Elaboração dos Conteúdos 

MROSC modalidade presencial 

60horas Elaboração de 

Conteúdos e 

Material didático 

Realização do Curso Presencial 40hs Formação de 

Formadoras/es 

 
CURSOS SOBRE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA 

CONSTITUIÇÃO, PLANEJAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO 
 

Produto Horas estimadas Rubrica no 

orçamento 

Elaboração do Conteúdo do EPS 

modalidade à distância 

125 horas Elaboração do 

Conteúdo 

Formação dos/as tutores/as do 

EPS modalidade à distância 

8 horas Formação dos/as 

tutores/as  
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Acompanhamento dos cursos à 

distância 

40hs Acompanhamento 

Elaboração dos Conteúdos EPS 

modalidade presencial 

60horas Elaboração de 

Conteúdos e 

Material didático 

Realização do Curso Presencial 40hs Formação de 

Formadoras/es 

 
As organizações da sociedade civil poderão apresentar propostas de orçamento para cada uma 
das modalidades dos cursos separadamente; 
 
As organizações responsáveis pelo presente Edital irão escolher aquela(s) proposta(s) que 
mais de adequarem aos objetivos do projeto, podendo ser selecionada uma proposta para 
realizar todos os cursos, tanto presencial quanto à distância ou uma proposta para cada um dos 
cursos, individualmente. 
 
5. Documentos para candidatura 
 

 Carta de interesse que conte um pouco da motivaça o para a realizaça o deste trabalho e 
algumas ideias sobre como desenvolve -lo.  

 Curriculum Vitae das profissionais alocadas na proposta; 
 E  deseja vel o envio de demonstraço es de trabalhos anteriores realizados na a rea (fotos, 

produço es de texto, entre outros). 
 Orçamento para a realizaça o do trabalho, com discriminaça o dos valores de cada 

produto a ser entregue. 
 Dados da Organizaça o da Sociedade Civil; 

 
6. Processo de Julgamento 
 
A escolha sera  de exclusiva decisa o das organizaço es responsa veis pelo Projeto Sociedade Civil 
Construindo a Resiste ncia Democra tica e sera o considerados os seguintes aspectos para a 
seleça o da profissional com seus respectivos pesos: 
 

 Experie ncia da organizaça o da sociedade civil na(s) tema ticas propostas – Peso 02 
 Experie ncia da(s) profissional(is) com o(s) tema(s) nas modalidades de educaça o a 

dista ncia e presencial – Peso 02 
 Experie ncia da(s) profissional(is) em trabalhos com organizaço es da sociedade civil – 

Peso 02 
 O valor do orçamento e sua compatibilidade com o preço de mercado – Peso 02 
 A motivaça o para a realizaça o do trabalho – Peso 02 
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 TOTAL DE PONTUAÇA O MA XIMA = 10 Pontos 
 
Esses aspectos sera o avaliados a partir das informaço es enviadas pelos/as candidatos/as. Se 
necessa rio sera o realizadas entrevistas de seleça o. 
 
7. Forma de Contratação 

 A contratação será realizada nos termos da legislação brasileira vigente, através de 
contrato de pessoa jurídica; 

 Em todos os casos os valores propostos pelas concorrentes devem incluir as despesas 
operacionais, os impostos e encargos legais; 

 A contrataça o se dara  de novembro de 2017 a novembro de 2019 
 

 
Atenciosamente,  
 

Porto Alegre, 30 de outubro de 2017 
 
 
 

Helena Bins Ely 
Coordenação Pedagógica do Camp 

 
 

 
 

 
  

Enviar os documentos para daniela@camp.org.br até o dia 15 de novembro de 2017 

as 23h59min ou entregar pessoalmente na sede do Camp – Praça Pereira Parobé, 

130 – 9 Andar – CEP 90.030-170 – Centro Histórico – Porto Alegre/RS 
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
PROPONENTE: 
Nome: 
CNPJ/CPF 
Endereço: 
Telefone 
E-mail 
 

PROPOSTA CURSOS MROSC 
 
 

 
Produto 

 
Horas Necessárias 

 
Valor Hora 

 
Total 

Elaboração do 
Conteúdo do MROSC 

modalidade à 
distância 

   

Formação dos/as 
tutores/as do MROSC 

modalidade à 
distância 

   

Acompanhamento 
dos Cursos à 

Distância MROSC 

   

Valor Total da Proposta do Curso à Distância  

Prazo de Validade da Proposta do Curso à Distância  

 

Produto Horas Necessárias Valor Hora Total 

Elaboração dos 
Conteúdos MROSC 

modalidade 
presencial 

   

Realização do Curso 
Presencial MROSC 

   

Valor Total da Proposta do Curso Presencial   
Prazo de Validade da Proposta do Curso Presencial  

 
 

Cidade ____________________________ Data ____/_______/_________. 
 
 

_____________________________________________________ 
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Assinatura 
 
 
 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
PROPONENTE: 
Nome: 
CNPJ/CPF 
Endereço: 
Telefone 
E-mail 
 

PROPOSTA CURSOS EPS 
 

 
Produto 

 
Horas Necessárias 

 
Valor Hora 

 
Total 

Elaboração do 
Conteúdo do EPS 

modalidade à 
distância 

   

Formação dos/as 
tutores/as do EPS 

modalidade à 
distância 

   

Acompanhamento 
dos Cursos à 

Distância EPS 

   

Valor Total da Proposta do Curso à Distância  

Prazo de Validade da Proposta do Curso à Distância  

 

Produto Horas Necessárias Valor Hora Total 

Elaboração dos 
Conteúdos EPS 

modalidade 
presencial 

   

Realização do Curso 
Presencial 

   

Valor Total da Proposta do Curso Presencial   
Prazo de Validade da Proposta do Curso Presencial  
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Cidade ____________________________ Data ____/_______/_________. 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura 


