EDITAL 02/2022

Contratação de pessoa jurídica para atuar nos projetos “LONGEVIDADE: Articulação e Promoção do
Envelhecimento ativo nas ILPIs de Recife” e “LONGEVIDADE COM CIDADANIA: Associações e Grupos
de pessoas idosas gerando conhecimentos, vivências e empreendedorismo social em Olinda – Parte
II”

O Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC), torna pública a seleção para os serviços de: Assessoria
de Comunicação e Assessoria Técnica, para responder as atividades do Programa de Promoção dos
Direitos das Pessoas Idosas.

1 - DAS INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PROJETOS

1.1 - Sobre o Centro de Desenvolvimento e Cidadania – CDC:

O Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC) é uma organização da sociedade civil, sem
fins econômicos, fundado no ano 2000, com mais de 20 anos de atuação no apoio e
desenvolvimento de iniciativas de inclusão social. São vários os programas sociais que o CDC
vem desenvolvendo nos últimos anos, dentre os quais está incluso o Programa de Promoção
dos Direitos da Pessoa Idosa, responsável pela operacionalização dos Projetos:
“LONGEVIDADE: Articulação e Promoção do Envelhecimento ativo nas ILPIs de Recife”,
“LONGEVIDADE COM DIGNIDADE” e “LONGEVIDADE COM CIDADANIA: Associações e
Grupos de pessoas idosas gerando conhecimentos, vivências e empreendedorismo social em
Olinda – Parte II”.

1.2 - Sobre o Projeto “LONGEVIDADE: Articulação e Promoção do Envelhecimento ativo nas

ILPIs de Recife”:
Tem como objetivo contribuir com a promoção do envelhecimento ativo na cidade do
Recife, qualificando as/os trabalhadoras/es de 09 ILPIs, para o aprimoramento profissional

Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC)
Rua da Assembléia, 67, Sala 21, Edifício São Gabriel | Bairro do Recife | Recife/PE | CEP:50.030-130
Telefone: (81) 3224-6963 | CNPJ: 03.970.166/0001-29
E-mail: cdc@cdc.org.br

do atendimento e fortalecimento da atuação em rede, visando o bem-estar de 210
idosas/os.

1.3 - Sobre o Projeto “LONGEVIDADE COM CIDADANIA: Associações e Grupos de pessoas idosas

gerando conhecimentos, vivências e empreendedorismo social em Olinda – Parte II:
O Projeto “LONGEVIDADE COM CIDADANIA Associações e Grupos de pessoas idosas gerando
conhecimentos, vivências e empreendedorismo social em Olinda – Parte II”, tem atuado em
três eixos: Formação de Lideranças e Multiplicadores de Boas Práticas de Gestão Participativa;
Incentivo e acompanhamento de projetos de Associações e Grupos, através de Fundo de
Apoio; e Atividades de Autocuidado, objetivando contribuir no fortalecimento institucional
dos grupos e associações de idosos de Olinda participantes do projeto. É importante ressaltar
quanto ao eixo de autocuidado, temos como base as ideias e práticas do envelhecimento ativo
oferecendo para o público atendido e coletivos de pessoas idosas atividades de dança, oficinas
de cidadania, arteterapia, práticas manuais e mediações terapêuticas.

2 – DAS INFORMAÇÕES DAS VAGAS

2.1. - NÚMERO DE VAGAS: 02 (Duas)
Vaga 01 - 01 Assessoria de comunicação;
Vaga 02 - 01 Assessoria Técnica.

2.2. - Atividades gerais:
- Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas conforme estabelecido no contrato;
- Participar das atividades de formação da equipe;
- Disponibilizar informação a coordenação do projeto sobre o desenvolvimento das
atividades quando solicitado;
- Planejar as atividades em consonância com o estabelecido no contrato e anuência
da Coordenação do Projeto.
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2.3. - Atividades específicas Vaga 01 - Assessoria de Comunicação:
- Produzir releases do projeto que possam ser enviados por e-mail para possíveis
financiadores quando necessário;
- Realizar reuniões com os potenciais patrocinadores identificados, acompanhado da
coordenação do projeto;
- Elaborar, em conjunto com a coordenação e equipe, materiais e ferramentas necessários
para o processo de comunicação com apoiadores e parceiros;
- Atender as solicitações da coordenação do projeto no âmbito da comunicação
parasustentabilidade do projeto.

Pré-requisitos:
- Possuir experiência de trabalho junto a organização não governamental;
- Ter experiência com comunicação de projetos sociais;
- Conhecer a temática da pessoa idosa;
- Ter experiência em comunicação comercial;
- Ter experiência em desenvolvimento de apresentações, e-mails marketing e
materiais

comerciais

visando a

construção

do

relacionamento

com

patrocinadores.

2.4. - Atividades específicas Vaga 02 - Assessoria Técnica:
- Realizar formação de lideranças de grupos e associações de pessoas idosas sobre o
Sistema de Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas atuantes no Conselho de Direitos da
Pessoa Idosa de Olinda;
- Realizar levantamento e análise de dados e informações sobre as características básicas
do Município de Olinda e de sua população idosa;
- Elaborar do Plano de Ação 2022-2023 de atuação dos coletivos e associações de pessoas
idosas junto ao Conselho.

Pré-requisitos:
- Conhecer a temática da pessoa idosa.
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- Possuir experiência em formação de organizações para o controle social;
- Ter experiência na elaboração de plano de ação para conselhos de direitos;
- Ter experiência em capacitação para conselhos de direitos.

3 – DO PROCESSO SELETIVO

3.1 - INSCRIÇÕES
a.

As inscrições devem ser apresentadas mediante envio de curriculum e

respectivas comprovações para o e-mail: cotacaodeprecos@cdc.org,br.
b.

O envio referente ao item anterior deverá ser entre os dias 20/06/2022 e

28/06/2022 (até 23h59).
c.

O CDC não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem o envio.

3.2 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO
A seleção irá considerar menor preço e melhor experiência técnica, a partir das experiências
apresentadas.

3.3 - RESULTADO DA PESSOA JURÍDICA VENCEDORA:
O resultado será informado por e-mail.

4 - CRONOGRAMA E DEMAIS INFORMAÇÕES

4.1. - CALENDÁRIO DA SELEÇÃO
a.

20/06/2022 a 28/06/2022 - Período de inscrições via e-mail.

b.

29/06/2022 - Análise dos currículos.

c.

30/06/2022 – Resultado da seleção (enviado por e-mail).
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4.2. - RECURSOS FINANCEIROS: Valor por atividade na tabela a seguir:
CÓDIGO
DA
VAGA

FONTE DE RECURSOS

CARGA
HORÁRIA
MÍNIMA

VALOR DA
HORA
TRABALHADA

PRAZO DO
CONTRATO

1

Projeto LONGEVIDADE: Articulação e
Promoção doEnvelhecimento ativo nas
ILPIs de Recife.

25h mensal

R$ 120,00

20 meses

2

Projeto Longevidade com Cidadania
– Parte II

30h mensal

R$ 150,00

4 meses

Os pagamentos serão efetivados de acordo com a carga horária efetivada por cada profissional,
mediante entrega de relatório mensal ou produto referente ao serviço contratado e emissão de
nota fiscal.

4.3. - LOCAL DE TRABALHO
Os serviços serão prestados presencialmente no Espaço Longevidade com Cidadania e ou por
meio remoto, conforme definido no Contrato.
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