
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DO PARANÁ

PROJETO:
Programa  Integrado  de  Inclusão  Social  e  Requalificação  Urbana  – 
Família Paranaense.

Nome do Processo de Seleção:
Contratação de consultor individual para assessoria da construção de 
instrumento de pesquisa e suas respectivas análises para mensurar 
as  implicações  psicossociais  das  famílias  acompanhadas  pelo 
Programa  Integrado  de  Inclusão  Social  e  Requalificação  Urbana  – 
Família Paranaense.

Contrato   nº  : 3129 OC/BR

Referência nº: Componente 3 
O Estado do Paraná firmou um contrato de empréstimo com o Banco 
Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)  com  o  objetivo  de 
promover a melhoria da qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade 
social das famílias que residem em territórios de maior concentração 
de pobreza do Estado do Paraná, mediante a articulação de políticas 
municipais e estaduais e de serviços ofertados por diversas áreas, e 
pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de 
serviços de consultoria. Os serviços de consultoria têm por objetivo:

• Assessorar  na  construção  de  uma  proposta  de  avaliação  do 
índice de habilitação psicossocial das famílias acompanhadas no 
Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana 
– Família Paranaense, apoiando na indicação da escala a ser 
aplicada,  bem  como  no  treinamento  dos  pesquisadores  que 
farão a pesquisa.

A  presente  consultoria  deverá  desenvolver  os  serviços  a  serem 
contratados no decurso de 8 (oito) meses contados da assinatura do 
contrato.
O Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID)  convidam  consultores individuais elegíveis,  com formação 
superior nas áreas de psicologia, serviço social, economia, pedagogia 
e/ou áreas afins e mestrado concluído em qualquer área de atuação, 
possibilidade  de  viajar  a  trabalho  dentro  do  território  nacional  e 
experiência comprovada no desenvolvimento e/ou acompanhamento 



de  pesquisa  de  campo  na  área  pública,  para  apresentarem  sua 
manifestação  de  interesse  em  prestar  os  serviços  citados.  Os 
interessados  deverão  fornecer  currículo  que  indique  que  são 
qualificados e possuem experiência para executá-los.
Serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos 
nas  Políticas para Seleção e Contr  atação de Consultores Financiados   
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN 2350-9, e está 
aberta a todos os consultores individuais elegíveis, conforme definido 
nas políticas.

O consultor será selecionado de acordo com o método de contratação 
de Consultoria Individual, definido nas Políticas.
Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o 
horário de expediente de 08:30 – 12h e das 13:30 - 18h (hora local). 
As  Manifestações  de  Interesse  deverão  ser  entregues  na  forma 
escrita,  (pessoalmente,  por  correio,  por  fax  ou  por  correio 
eletrônico/e-mail) até às 17H00 do dia 23/02/2017.

Endereço:
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social
Unidade de Gerenciamento do Programa Integrado de Inclusão Social 
e Requalificação Urbana – Família Paranaense
Coordenadora Letícia Regina Hillen dos Reis
Palácio das Araucária/5º Andar/ Ala B
Rua Jacy Loureiro de Campos s/nº - Centro Cívico
80530-915/ Curitiba/Paraná/Brasil
Tel: +55 (41) 3210.2909
E-mail: familiaparanaensebid@seds.pr.gov.br
Website: www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811

