CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO
Projeto: Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família Paranaense
Nome do processo de seleção: Contratação de consultoria individual para assessoramento
técnico no projeto de regularização fundiária de assentamentos precários e produção ou
melhorias de moradias urbanas e rurais
Contrato nº: 3129/OC-BR
Referência nº: Subcomponente 2.1 - Promoção de requalificação urbana e integral de bairros
O Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) convidam
profissionais interessados na apresentação de manifestação de interesse para prestação de
serviços de consultoria individual, no âmbito do projeto complementar de “Regularização
Fundiária de Assentamentos Precários e Produção ou Melhorias de Moradias Urbanas e
Rurais”, em especial das ações “Aluguel Social” e “Caixa d’Água”, do Programa Família
Paranaense – estratégia do Governo do Estado do Paraná para a superação da extremapobreza e da vulnerabilidade social.
A consultoria tem duração prevista de 18 (dezoito) meses, envolvendo as seguintes
atividades: 1. Elaboração de plano para observância de salvaguardas sociais; 2. Interlocução
com órgãos parceiros e municípios; 3. Visitas às áreas de intervenção do projeto; 4.
Organização de reuniões e audiências com as famílias beneficiárias; 5. Participação em
reuniões com as famílias; 6. Revisão da documentação encaminhada pelos municípios para
provimento de benefícios; 7. Apoio ao Estado na instrução e acompanhamento dos processos
de pagamento; 8. Apoio ao Estado na síntese de resultados das ações do projeto; 9.
Identificação de pontos para aperfeiçoamento do projeto, e proposição de instrumentos de
otimização.
De acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e
Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN
2350-9), será selecionado 01 (um) consultor individual, que reúna as seguintes qualificações:


Afinidade e sensibilidade para o trabalho com a realidade de famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade social



Aptidão para trabalho em equipes intersetoriais e multidisciplinares



Conhecimentos sobre a estrutura e funcionamento da Administração Pública
estadual



Formação superior em Administração, Serviço Social ou Psicologia



Experiência mínima de 6 (seis) anos de atuação profissional



Conhecimentos suficientes de informática: digitação, editor de texto, planilha,
apresentações, email, navegação.



Disponibilidade para prestação dos serviços de segunda a sexta-feira, em horário
comercial, com carga horária indicada pela contratante, podendo ser de até 8
(oito) horas diárias, durante todo o período de abrangência do contrato



Disponibilidade para prestação dos serviços na cidade de Curitiba



Disponibilidade para viajar a trabalho dentro do território nacional

Experiência comprovada em programas, projetos e serviços do poder público, voltados
à população em situação de vulnerabilidade social, ou financiados pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), bem como pós-graduação latu e stricto sensu, serão considerados
diferenciais.
O interessado deverá manifestar-se enviando seu currículo profissional, que evidencie
sua qualificação para a prestação dos serviços. Em caso de seleção, deverão ser
apresentados documentos que comprovem a experiência e formação informadas no currículo.
As Manifestações de Interesse deverão ser encaminhadas de 08/04/2019 até as 18h00
do dia 24/04/2019 para o email familiaparanaensebid@seds.pr.gov.br .
Dúvidas podem ser encaminhadas ao email evertonoliveira@seds.pr.gov.br, ou pelo
telefone (41) 3210-2510, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00,
com Everton de Oliveira.

