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CARTA CONVITE
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAL
1. Objeto:
Contratação de Tutores/as (a distância) para Curso EaD sobre Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil no escopo do Projeto Sociedade Civil Construindo a
Resistência Democrática. (2 VAGAS)

2. Perfil da/o profissional
 Ter graduação na área de humanas ou afins, preferencialmente em Direito.
 Conhecimento e experiência com o tema do Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil, principalmente sobre a Lei 13019/14 e seus processos de implementação.
 Desejável experiência com educação
 Possuir conhecimentos básicos de informática e internet
 Desejável conhecimento de EaD e Moodle
Habilidades necessárias:
- Comunicar-se bem em ambiente virtual de aprendizagem (comunicar-se de forma
eficaz, colaborar para o entendimento mútuo; desejável experiência com EaD; vivência
com aluno/a);
- Proatividade e eficácia na busca de informações e na interação com alunos/as e com a
equipe de trabalho (autonomia; facilitar a aprendizagem; facilitar o desenvolvimento
do senso crítico, do raciocínio lógico e a coerência; estimular a pesquisa; e dirimir as
dúvidas sobre o conteúdo estudado);
- Estabelecer relações entre teoria e prática (interligar o conhecimento a sua prática
relacionada);
- Planejamento (captar o que pode ser melhorado no processo para cada aluno/a;
capacidade de organização).
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3. Atividades Previstas
- Exercer a atividade de tutoria a distância conforme orientações da coordenação sobre
estratégias de comunicação, prazos e qualidade de feedback das atividades dos/as
alunos/as, plantão de dúvidas, e tomadas de decisões de forma colaborativa com o
grupo de tutores/as.
- Acessar a plataforma de educação a distância do curso todos os dias para responder às
dúvidas e solicitações dos/as alunos/as e da designer instrucional do curso.
- Participar de reuniões de trabalho virtuais e/ou presenciais quando solicitado
- Elaborar relatórios e demais documentos necessários sobre o trabalho desenvolvido.
Haverá uma formação para as/os tutoras/es selecionadas/os, sobre a plataforma moodle
da Abong, entre os dias 13 de junho a 3 de julho de 2018. A carga horária total dessa
formação é de 20 horas e haverá emissão de certificado.
O curso à distância é de 60 horas e será realizado entre 3 de julho e 4 de setembro de
2018.
5. Produtos
Atividade
Preparação para o curso
Realização da tutoria
Realização da tutoria
Realização da tutoria
Finalização da turma

Horas estimadas
13/06 a 3/7
4 horas diárias
(3/7 a 16/7)
4 horas diárias
(16/7 a 14/8)
4 horas diárias
(14/8 a 4/9)
(4/9 a 18/9)

Produtos e prazos
Relatório I - 19/7
Relatório II – 17/8

Relatório Final – 20/9

6. Documentos para candidatura
 Carta de interesse que conte um pouco da motivação para a realização deste
trabalho
 Curriculum Vitae.
 Orçamento para a realização do trabalho, com discriminação dos valores de cada
produto a ser entregue, sendo o valor máximo, por produto, de R$1.380,00,
totalizando como teto máximo de contratação o valor de R$ 4.140,00.
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 Dados da empresa, MEI ou dados pessoais para RPA.

6. Processo de Julgamento
A escolha será de exclusiva decisão do Camp e serão considerados os seguintes aspectos
para a seleção da profissional com seus respectivos pesos:
 Experiência da/o profissional com Marco Regulatório das OSCs – Peso 3
 Experiência da/o profissional em trabalhos com organizações da sociedade civil –
Peso 02
 O valor do orçamento e sua compatibilidade com o preço de mercado – Peso 3
 A motivação para a realização do trabalho – Peso 02
Esses aspectos serão avaliados a partir das informações enviadas pelos/as candidatos/as.
Se necessário serão realizadas entrevistas de seleção.
7. Contratação
 O valor máximo a ser aceito, por produto, é de R$1.380,00, totalizando como teto
máximo de contratação o valor de R$ 4.140,00.
 A carga horária será de 4 horas diárias durante a oferta do curso.
 A contratação será realizada nos termos da legislação brasileira vigente, através de
contrato de pessoa jurídica, microempresa individual ou recibo de profissional
autônomo (RPA).
 Em todos os casos os valores propostos pelo concorrente devem incluir as
despesas operacionais, os impostos e encargos legais;
 A contratação terá duração de 13 de junho a 18 de setembro de 2018.

Enviar os documentos para daniela@camp.org.br até o dia 25 de maio, às 23h59min ou
entregar pessoalmente na sede do Camp. Citar no assunto do email – Carta Convite
Tutoria MROSC.
Endereço CAMP:
Praça Parobé, 130 | 9º andar
CEP 90030-170 | Porto Alegre-RS
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Porto Alegre, 14 de maio de 2018.

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

Produto

Valor

Relatório I

Relatório II

Relatório Final
Valor Total da Proposta
Prazo de Validade da Proposta

Cidade ____________________________ Data ____/_______/_________.

_____________________________________________________
Assinatura
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