COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO: 007/2016
CONVÊNIO Nº: 822726/2015
PROJETO: Aplicação de Matriz de Formação para os Núcleos de Formação dos
Programas de Preparação de Adotantes, Adotados e Apadrinhamento Afetivo.
PROCESSSO: 00005.213600/2015-81

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 007/2016
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE TUTOR DE CURSO A DISTÂNCIA
O Aconchego – Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária,
entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ de nº 02477269/0001-99, com sede
e foro na CLN 109 Bloco C Sala 103, Brasília, DF, CEP 70752-530, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente edital, objetivando a contratação de 03 (três)
tutores de curso a distância, para integrar a equipe do Projeto “Aplicação de Matriz de
Formação para os Núcleos de Formação dos Programas de Preparação de Adotantes,
Adotados e Apadrinhamento Afetivo”, convênio de nº 822726/2015, celebrado entre
Secretaria de Direitos Humanos - SDH e o Aconchego - Grupo de Apoio a Convivência
Familiar e Comunitária.
A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto nº 6.170, de 25 de
julho de 2007, pela Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, e suas
alterações e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

1. OBJETIVO:
Contratação de 03 (três) tutores para atuar no âmbito do Projeto Aplicação de
Matriz de Formação para os Núcleos de Formação dos Programas de Preparação de
Adotantes, Adotados e Apadrinhamento Afetivo.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Justifica-se a referida contratação para atender as exigências contidas na
Meta 1, Etapa 4, conforme consta no Plano de Trabalho que integra o convênio de nº
822726/2015 (processo nº 00005.213600/2015-81), celebrado entre a Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República e a ONG Aconchego – Grupo de Apoio
à Convivência Comunitária e Familiar.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:
Atividades a serem realizadas:
- Participar de reuniões de planejamento e acompanhamento pedagógico;
- Participar de encontros de capacitação, relativos ao conteúdo e à metodologia do
curso;
- Servir de intermediário entre a instituição e os alunos;
- Fornecer informações aos alunos por meio de telefone, mensagens eletrônicas ou
outros meios de contato utilizadas no curso;
- Auxiliar os alunos a organizarem seu tempo de estudo;
- Supervisionar trabalhos práticos e projetos;
- Direcionar debates e discussões;
- Aplicar avaliações;
- Acompanhar o progresso dos estudantes;
- Acompanhar e registrar as ações dos alunos no AVA;
- Auxiliar os alunos com orientações e esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo do
curso, a utilização do material de estudo e a realização de atividades;
- Elaborar e entregar dentro dos prazos estipulados relatórios sobre o curso;

4. PERFIL E REQUISITOS:
Para a execução das funções e atividades desempenhadas neste edital, o
profissional deverá cumprir os critérios mínimos abaixo:
- Nível Superior completo;
- Experiência mínima de dois anos atuando como tutor/professor na modalidade à
distância;
- Experiência mínima de seis meses na utilização da plataforma Moodle como
tutor/professor.

5. ENTREGA DOS CURRICULOS
O (a) profissional interessado (a) deverá encaminhar currículo, para o e-mail:
contatos@aconchegodf.org.br ou para o endereço CLN 109, Bloco C, Sala 103 - Asa
Norte -Brasília –DF, CEP: 70.752-530, aos cuidados da Senhora Soraya Katia
Rodrigues Pereira, até as 18:00 horas do dia 20 de julho de 2016.
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E SELEÇÃO DOS CURRÍCULOS
A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de análise curricular, de caráter
eliminatório e classificatório, mediante comprovação documental das informações
prestadas no currículo;
A seleção será realizada por intermédio de analise e avaliações comparativas,
através da comprovação de experiência do profissional;
As convocações para entrevistas serão realizadas por meio do e-mail ou por
meio de telefone;
É de inteira responsabilidade do candidato (a) fornecer endereço eletrônico e
telefone atualizados;
As entrevistas serão realizadas na sede da instituição, localizada no SHCN CL,
Quadra 109, Bloco C, Sala 103 - Asa Norte -Brasília –DF, CEP: 70.752-530.

7. CRONOGRAMA
Este processo seletivo será composto das seguintes fases:
FASES
Envio
de
Currículos
para
contatos@aconchegodf.org.br
Analise curricular
Realização de entrevista individual ou
em grupo
Contratação

PERÍODO
De 05/07 a 20/07/2016
21 e 22/07/2016
25/07/2016
01/08/2016

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A contratação do (a) profissional selecionado (a) será mediante celebração de
contrato de prestação de serviços. Os pagamentos somente serão realizados em conta
corrente de titularidade do contratado.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, não sendo

prorrogado. O início da prestação dos serviços se dará imediatamente após a assinatura
do contrato.

10. REMUNERAÇÃO
Pelas 480 horas trabalhadas e produtos entregues cada tutor contratado
receberá R$ 12.796,80 (doze mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
Os recursos para custear as despesas descritas neste edital ocorrerão à conta do
Convênio de número 822726/2015 SDH/PR.

Brasília, 01de Julho de 2016.

