EDITAL 007/2020
PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE CONSULTORIA

A Aliança Nacional LGBTI, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº
06.925.318/0001-60, com sede na Av. Mal. Floriano Peixoto, 366, Cj. 43, Centro,
Curitiba-PR, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará
realizar a Cotação Prévia de Preço, tipo Melhor Técnica, no âmbito do
Convênio nº 892959/2019, celebrado com o Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos, objetivando a contratação de serviços de Consultoria
Especializada

para

elaboração

de

conteúdo

programático

para

Curso

de

Cidadania LGBTI, Participação Social e Políticas Públicas.

I.

DO OBJETO

Contratação de Consultorias Individuais Especializadas para (1) a elaboração de
conteúdo programático para o Curso de Cidadania LGBTI, Participação Social e
Políticas Públicas e (2) sua inserção na Plataforma Moodle a ser realizado no
âmbito do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI no Estado do Rio
de Janeiro, Convênio nº 892959/2019, celebrado com o Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos.

II.

JUSTIFICATIVA

A presente contratação visa cumprir a Meta 1 - Fomentar a participação social e
fortalecer instrumentos de Controle Social de Políticas Públicas para a população
LGBTI no Estado do Rio de Janeiro, Etapa 2 - Realização de Curso de Cidadania
LGBTI, Participação Social e Políticas Públicas do Projeto Observatório de Políticas
Públicas para LGBTI no Estado do Rio de Janeiro, conforme consta no Projeto
Básico e Plano de Trabalho que acompanham o termo de convênio n°
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892959/2019 celebrado entre a Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos
e a Aliança Nacional LGBTI.

III.

PERFIL DOS PROFISSIONAIS

Consultoria para Elaboração de Conteúdo Programático do Curso
•

Graduação em Ciências Sociais ou Humanas (Sociologia, Antropologia,
Ciência Política, Pedagogia, Direito, História, Geografia, Serviço Social ou
áreas correlatas) em Instituição de Ensino Superior oficial;

•

Pós-graduação (desejável) lato ou stricto sensu em Ciências Sociais ou
Humanas (Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Pedagogia, Direito,
História, Geografia, Serviço Social ou áreas correlatas) em Instituição de
Ensino Superior oficial;

•

Experiência profissional, mínima de 2 (dois) anos, com educação na
modalidade à distância;

•

Experiência profissional na elaboração de conteúdos relacionados a
Direitos Humanos, Políticas Públicas e/ou Cidadania LGBTI;

•

Conhecimentos específicos na área de educação em direitos humanos,
pedagogia, metodologias de educação à distância.

Consultoria para a inserção do curso em EAD na plataforma Moodle
•

Profissional da área de Tecnologia da Informação com experiência na
gestão da plataforma Moodle OU

•

Pesquisador/a (graduado/a, mestre/a ou doutor/a) com experiência na
gestão da plataforma Moodle.

IV.

ATIVIDADES PREVISTAS E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O Curso de Cidadania LGBTI, Participação Social e Políticas Públicas tem por
objetivo a capacitação de membros da sociedade civil para conhecimento dos
instrumentos técnicos para o fomento e controle social das políticas públicas
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através de participação social. Será realizado à distância, através de plataforma
Moodle e terá 4 encontros presenciais. Estão previstas 250 vagas, sendo 125
alunas/alunos no estado do Rio de Janeiro e 125 alunas/alunos em todo o Brasil,
incluindo

militantes,

gestores

públicos

e

participantes

de instituições

da

sociedade civil que serão divididos em 4 turmas/fóruns com 1 tutor responsável
por cada turma/fórum. A estrutura programática será dividida em QUATRO
módulos. E cada aula-tópico terá:
•

Tema

central

•

Sinopse

•

Links para vídeos

•

Texto-base

•

Textos auxiliares

•

Tarefa (com prazo definido e com especificação do que se espera da
aluna/aluno)

a) Consultoria para a elaboração do Conteúdo Programático a ser contratada
estará pautada na realização das seguintes atividades:
•

Participar de reuniões com equipe técnica da Coordenação-Geral de Educação
do Projeto para a definição da metodologia de trabalho a ser adotada,
fornecendo sempre que solicitado(a) as informações sobre o encaminhamento
dos produtos;

•

Elaborar plano de curso, contendo: ementa, objetivo geral, objetivos
específicos, divisão dos conteúdos em módulos, carga horária referente a
cada módulo, referências bibliográficas, entre outros itens estabelecidos pela
Coordenação do Projeto;

•

Elaborar análise contextual e roteiro de atividade de ensino;

•

Redigir

texto,

considerando

elementos

de

comunicação,

funções

de

linguagem, revisão gramatical e ortográfica, conforme critérios estabelecidos
pela Coordenação do Projeto;
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•

Elaborar atividades (exercícios) e de feedbacks para cada módulo disposto no
Plano de Curso, seguindo critérios estabelecidos pela Coordenação do Projeto;

•

Realizar todas as correções, adequações e atualizações (texto, atividades e
feedbacks) solicitadas pela Coordenação do Projeto no decorrer e ao final do
Contrato;

•

Observar atividades em andamento sobre a temática para guardar unidade
conceitual e metodológica.

b) Consultoria para a inserção do curso em EAD na plataforma Moodle, tem
como atividade:
•

a disponibilização do Curso na referida plataforma criando um Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), utilizado como ferramenta de apoio ao ensino
e à aprendizagem em cursos à distância;

•

É importante que o ambiente digital possa ser configurado para rodar em
qualquer máquina funcionando praticamente como uma sala de aula online,
concentrando em um único espaço todas as informações relativas à disciplina;

•

O sistema deve enviar e-mails com lembretes sobre apresentação de
trabalhos e realização de provas para os alunos matriculados;

•

O software deve conter um fórum online como um local para realização de
debates e funcionalidade para vídeo aulas;

V.

PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS

Produto 1: Documento Técnico contendo Plano de Curso, Análise Contextual e
Roteiro de Atividades de Ensino: O documento deverá conter, minimamente: o
tema do curso, sugestão de título, ementa, objetivo geral, objetivos específicos,
módulos, conteúdo programático de cada módulo e respectiva carga horária,
metodologia, bibliografia, análise contextual, com identificação da demanda de
formação, público alvo, desafios e oportunidades e roteiro de atividade de
ensino, conforme orientações da Coordenação do Projeto.
Produto 2: Documento Técnico contendo Curso: O documento deverá conter,
minimamente: a redação do conteúdo, dividida por módulos, conforme Plano de
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Curso, assim como roteiros para vídeos, links, curiosidades etc., atividades
(exercícios) e feedbacks para cada módulo, conforme os padrões e metodologia
estabelecidos pela Coordenação do Projeto.
Os produtos devem ser apresentados em Língua Portuguesa (Brasil) e deverão
ser

objetivos,

em linguagem

clara e didática, propiciando

uma perfeita

compreensão. Deverão estar em consonância com o cronograma de trabalho
estabelecido no Contrato.
Produto 3 – Curso de Cidadania LGBTI, Participação Social e Políticas Públicas
inserido na Plataforma Moodle com todas as funcionalidades necessárias para a
melhor aproveitamento dos alunos/as.

VI.

VALOR E PRAZO DE CONTRATAÇÃO

O Valor da Consultoria para Elaboração de Conteúdo Programático do
Curso é de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que será pago em 3 parcelas de R$
3.000,00 (três mil reais) de acordo com o cronograma abaixo:
•

1ª parcela – 30 dias após assinatura de contrato, mediante a apresentação da
minuta do produto 1 e relatórios de atividades;

•

2ª parcela – 60 dias após a assinatura do contrato, mediante a apresentação
da versão final do produto 1 (aprovada pela Coordenação do Projeto), minuta
do produto 2 e relatório de atividades;

•

3ª parcela – 90 dias após a assinatura do contrato, mediante a apresentação
da versão final do produto 2 (aprovada pela Coordenação do Projeto) e
relatório de atividades.

O Valor da Consultoria para a inserção do curso em EAD na plataforma
Moodle é de R$ 3.000,00 (três mil reais) que será pago em parcela única após a
finalização da inserção do curso na Plataforma Moodle, estando este totalmente
operante e com todas as funcionalidades disponíveis.
Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com a
entrega dos produtos, após aprovação dos mesmos pela Coordenação do Projeto.
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O Prazo de contratação para a Consultoria para Elaboração de Conteúdo
Programático do Curso é de 90 dias a contar da assinatura do contrato e o
prazo para a Consultoria para a inserção do curso em EAD na plataforma
Moodle é de 30 dias a contar da data da assinatura do contrato e serão
realizadas nos termos da legislação brasileira vigente, através de contrato de
consultor individual e o pagamento realizado através de recibo de profissional
autônomo (RPA).
Em todos os casos os valores propostos pelo concorrente devem incluir as
despesas operacionais, os impostos e encargos legais.

VII.
•

DOCUMENTOS PARA A CANDIDATURA

Carta de interesse que conte da motivação e qualificações para a realização
deste trabalho;

•

Curriculum Vitae

VIII. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO
Os currículos para a candidatura à função de Consultoria descrita, bem como
questionamentos, esclarecimentos e recursos referentes ao presente edital,
deverão

ser

enviados

para

o

endereço

eletrônico

observatoriopoliticaslgbtirio@gmail.com
No campo assunto deverá constar EDITAL DE SELEÇÃO 07/2020 – PROJETO
OBSERVATÓRIO – CONSULTORIA para a qual está se candidatando.
O curriculum vitae deverá ser encaminhado em PDF ou em formato editável
(*doc), na língua portuguesa. Os arquivos corrompidos ou com defeitos que
impeçam a sua visualização não serão considerados.
Os curriculum vitae que não atenderem a tais requisitos serão desconsiderados.
O Processo Seletivo será simplificado e contará com 2 (duas) etapas:
•

Primeira Etapa: Análise da Carta de Interesse e Currículo
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•

Segunda Etapa: Entrevista dos/as Candidatos/as Pré-selecionados/as (caráter
eliminatório)

O candidato selecionado deverá encaminhar os comprovantes da qualificação
profissional

após

a

entrevista,

em

data

a

ser

definida,

sob

pena

de

desclassificação.
O processo seletivo seguirá os requisitos elencados no Anexo 1 deste Edital.

IX.

DOS PRAZOS

•

Publicação do Edital: 27/01/2020

•

Questionamentos e Esclarecimentos acerca do Edital: 28/01/2020

•

Recebimento de Currículos: 27/01/2020 a 13/02/2020

•

Análise dos Currículos: 14/02/2020

•

Divulgação

dos

resultados

das

pessoas

pré-selecionados

para

entrevista:14/02/2020
•

Realização das entrevistas: 18/02 e 19/02/2020

•

Divulgação das pessoas selecionadas para as funções definidas nesse edital:
19/02/2020

•

Prazo para contestação dos resultados: 20/02/2020

•

Publicação da Ata do Processo Seletivo: 27/02/2020

•

Início das atividades dos selecionados: Conforme cronograma das Etapas

Os/As candidatos/as selecionados/as deverão ter disponibilidade para início
imediato nas funções

X.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Conforme a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 dispõe em seu art. 45, inciso II,
“as despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos
dos incisos XIX e XX do art. 42, sendo vedado: (...) II - pagar, a qualquer título,
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servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;”.
A execução dos trabalhos previstos neste Edital não implica em qualquer relação
de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação
jurídica, devendo ser considerado trabalho autônomo.
A Coordenação do Projeto reserva-se o direito de não autorizar o pagamento se
o produto apresentado estiver em desacordo com o Contrato assinado.
Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre os
materiais

(especificações,

desenhos,

mapas,

projetos,

originais,

arquivos,

programas, relatórios e demais documentos) produzidos no âmbito do contrato
serão de propriedade da Aliança Nacional LGBTI, sendo a cessão entregue pelo
contratado antes da data fixada para o fim do contrato.
O contratado poderá reter cópia dos produtos indicados, mas sua utilização para
fins diferentes do objeto deste instrumento e sua reprodução total ou parcial
dependerá de autorização prévia e expressa da Aliança Nacional LGBTI, mesmo
depois de encerrado o contrato.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020.

Toni Reis
Presidente da Aliança Nacional LGBTI
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