
 

   

 

 

 
CHAMADA PÚBLICA 002/2017 

 
 
PROCESSO: Contratação de Técnico I para Projeto “Conexões Pró Convivência Familiar e 

Comunitária”– Convênio 852358/2017, em Parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. 
 
ABERTURA: 06 de Dezembro de  2017 
ENCERRAMENTO: 20 de Dezembro de 2017 
 
Edital de Seleção para Técnico I 
A Associação Brasileira Terra dos Homens torna público o processo seletivo de profissionais com 
formação em nível superior, interessados em atuar como Técnico I de um projeto desenvolvido 
pela Instituição em âmbito nacional. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1. O presente edital tem por objeto contratar profissional com formação em nível superior para 

atuar como Técnico I do Projeto “Conexões Pró Convivência Familiar e Comunitária”– 
Convênio 852358/2017, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República. 
 
2. DAS CONDIÇÕES 
2.1. Os profissionais interessados em participar da Chamada Pública devem responder o seguinte 
requisito: 
 
• Nível superior  
• Experiência em pesquisas sociais e coordenação de pesquisa em campo 
•Conhecimento da metodologia de Grupo Focal 
• Amplo conhecimento no tema da convivência familiar e comunitária 
•Disponibilidade para viajar. 
 
 
2.2. O profissional a ser contratado deverá:  
 
- Executar a pesquisa nas fases de dados secundário, de campo e grupo focal. 
- Realizar o tratamento estatístico e sistematizar os dados. 
- Co-facilitar as reuniões do grupo de trabalho 
 
 
 
2.3. O profissional deverá estar de acordo com a forma de contratação que será através de 
Contrato por Prazo Determinado e com os valores de referência à prestação dos serviços 
adotados pela organização contratante. 
 
 
 
 
 
 
 



3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
3.1 Os interessados em participar do presente processo seletivo deverão encaminhar o currículo 
para o email terradoshomens@terradoshomens.org.br até o dia 20/12/2017. 
 
4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada em duas etapas: i) pré-qualificação; ii) avaliação técnica. 
 
 
4.1. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E DA HABILITAÇÃO 
4.2.1. Os profissionais pré selecionados serão submetidos à entrevista individual pela Equipe 
Técnica designada pela Presidência da Associação; 
 
5. DA HOMOLOGAÇÃO 
A homologação do profissional apontado pelo processo seletivo poderá ocorrer no prazo mínimo 
de 3 (três) dias, contados da data resultado final. 
 
6. DO CONTRATO  
6.1. As despesas referentes à contratação por prazo determinado do profissional serão cobertas 
por repasses da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, de acordo com 

seu cronograma de desembolso, no âmbito do Projeto “Conexões Pró Convivência Familiar e 
Comunitária”– Convênio 852358/2017. 
6.2. Todos os detalhes referentes ao valor e vigência do contrato serão esclarecidos na entrevista 
do processo seletivo. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
7.1. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a este processo seletivo 
poderão ser obtidos mediante e-mail para terradoshomens@terradoshomens.org.br. 
 
  
 
Rio de Janeiro, 06 de Dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
Associação Brasileira Terra dos Homens 
CNPJ 01.705.989/0001-00 
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