CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA – CI 05/2021 - REPUBLICAÇÃO

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 elaboração de uma
Avaliação Final do Programa.

Contrato nº: 3129/OC-BR
Referência nº: Subcomponente 3.1 – Realização de estudos e relatórios de avaliação de impacto e
monitoramento do projeto

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 na realização da Avaliação Final do Programa Integrado de Inclusão Social e
Requalificação Urbana “Família Paranaense”.
A consultoria tem duração prevista de 4 (quatro) meses, envolvendo as seguintes atividades que
mensurem a relevância, níveis de eficiência e efetividade do Programa, além de especificar os
seguintes aspectos:


Mudanças no contexto e revisão de pressupostos



Resultados em termos de produtos (outputs) alcançados



Avaliação de resultados e impactos



Cumprimento dos indicadores de desempenho e da meta



Sustentabilidade: o relatório deverá assinalar em que medida o Programa conseguiu obter sustentabilidade.

O consultor poderá identificar e acrescentar outros aspectos que julgar relevantes no contexto
desta avaliação final.
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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:


Formação em curso superior na área de estatística, economia, ciências sociais ou
áreas afins, comprovada por apresentação de cópia do diploma ou de declaração de
conclusão de curso expedida pela instituição de ensino;



Mestrado concluído no campo das Ciências Sociais ou áreas afins, comprovada por
apresentação de cópia do diploma ou de declaração de conclusão de curso expedida
pela instituição de ensino;



Disponibilidade para viajar e prestar serviços em Curitiba e nos municípios
prioritários do Programa, no Estado do Paraná.
Doutorado concluído no campo das Ciências Sociais, ou áreas afins; Experiência comprovada

em avaliação de programas e/ou projetos sociais; Experiência comprovada de trabalho com
organismos de financiamentos internacionais; Publicação de livros e/ou artigos técnicos serão
considerados diferenciais.

A pontuação se dará da seguinte forma:
Doutorado concluído no campo das Ciências Sociais, ou áreas afins - Pontuação máxima 02
pontos
Experiência comprovada em avaliação de programas e/ou projetos sociais – Pontuação
máxima de 03 pontos
Experiência comprovada de trabalho com organismos de financiamentos internacionais –
Pontuação máxima de 03 pontos
Publicação de livros e/ou artigos técnicos nas áreas de Desenvolvimento Econômico,
Ciências sociais, Desenvolvimento Territorial, Gestão Pública ou área correlata – Pontuação máxima
02 pontos.
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 formação e a experiência informadas no currículo.
As Manifestações de Interesse deverão ser encaminhadas das 10:00 horas do dia 16/11/2021
até as 18:00 horas do dia 30/11/2021 para o email familiaparanaensebid@sejuf.pr.gov.br .
Dúvidas podem ser encaminhadas ao email nossagenteparana@sejuf.pr.gov.br .
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