SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS
003/2021
A Cáritas Brasileira, organismo da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil), torna pública a realização do processo seletivo para contratação de
prestador de serviço temporário, sem vínculo empregatício, para o projeto em
execução do programa de resposta à Crise Humanitária Orinoco: Água que
Atravessam Fronteiras. Chamada com objetivo da realização de Pesquisa
Qualitativa com a utilização do método de entrevistas em grupo focal. O
serviço deve ser realizado com atuação campo na cidade de Boa Vista e
Pacaraima – Roraima com o uso obrigatório de EPI’s no prazo de 45 dias (EPI
fornecido pela Cáritas).

I- SERVIÇO DISPONÍVEL


1 (uma) Contratação de prestação de Serviço.

II- ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DO SERVIÇO
Resultados esperados:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Realização de grupos focais presenciais divididos por gênero em 15
ocupações espontâneas em (14) Boa Vista e (1) Pacaraima, nos
primeiros 30 dias do contrato.
Produção de documento analítico discursivo do estudo, a ser entregue até
45 dias da contratação.
Entrega de áudio e transcrições de todos os materiais coletados.
Entrega de documento autorizando legalmente a coleta das entrevistas.
Colaborar com auditoria externa a ser realizado no Projeto Orinoco.
Finalização do serviço em 45 dias.
Emissão de nota fiscal do serviço.

III- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a.
b.

Currículo Lattes atualizado.
Proposta financeira de execução de serviço no prazo de 45 dias,
considerando todas as despesas de deslocamentos e alimentação. Todos
os equipamentos necessários serão de responsabilidade do
CONTRATADO.
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IV – CRITÉRIOS E ETAPAS DE SELEÇÃO
a.
b.
c.
d.

Formação em Ciências Sociais ou Psicologia ou Ciências Humanas.
Desejável experiência em pesquisas qualitativas e com análises de
entrevistas em grupos focais.
Boa compreensão da língua espanhola.
Domínio do processo de transição de conteúdo captado em áudio.

O processo contratação de serviço será simplificado e constará de análise de
currículos, análise das comprovações de pesquisas qualitativas realizadas,
análise de proposta orçamentária e entrevista remota/online.
V- PRAZOS







Recepção de currículos: até 30 de março de 2021.
Convocação para entrevista: 02 de abril de 2021.
Entrevistas: 03 de abril de 2021.
Resultado Final: 04 de abril de 2021.
Assinatura do contrato do serviço: a partir de 05 de abril 2021.
Entrega do relatório final: 20 de maio de 2021.

O currículo e demais documentos deverão ser enviados via correio eletrônico
(anasantos@caritas.org.br) até as 23h59 (horário de Boa Vista), do dia 30 de
março de 2021, com o assunto: SELEÇÃO Nº 003/2021.

Brasília/DF, 19 de março de 2021

Carlos Humberto Campos
Diretor Executivo Nacional
Cáritas Brasileira
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