
  
 

 

 

EDITAL Nº 02/2013 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02/2012 – SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

CONVÊNIO 760683/20122 – SDH/PR 

 

1. OBJETO 

Contratação de Pessoa Física para atuar no Fórum Nacional de Adolescentes previsto no Projeto 

“Fortalecimento Sustentabilidade em Rede” – Rede Nacional de Defesa de Adolescentes em Conflito com 

a Lei – RENADE.  

 

2. MOTIVAÇÃO 

O Projeto “Fortalecimento e Sustentabilidade em Rede” tem como finalidade fortalecer, reanimar e 

rearticular a Rede Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei – RENADE, visando assegurar e 

visibilizar todos os direitos e garantias dos/as adolescentes e jovens em conflito com a lei, sendo apoiado 

pelo CONANDA por meio do Fundo para a Infância e Adolescência e Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República - SDH/PR. Assim, uma das metas do Projeto é a realização de um Fórum 

Nacional de Adolescentes, que será realizado em Brasília- DF nos dias 21 e 22 de março de 2013 e, para 

tanto, faz-se necessária a contratação de serviços a seguir discriminados.  

 

3. FUNÇAO, NÚMERO DE VAGAS, ATIVIDADES E PRÉ-REQUISITOS 

Ord. Função Nº 

vagas 

Atividades/ 

Carga horária prevista 

Pré-requisitos 

01 Consutor/a 01 -Elaborar o planejamento e a 

metodologia do Fórum 

Nacional de Adolescentes; 

-Realizar o alinhamento 

conceitual com os palestrantes 

sobre os conteúdos a serem 

desenvolvidos durante Fórum 

Nacional de Adolescentes;  

--Elaborar o relatório final do 

Fórum Nacional de 

Adolescentes, a partir do 

serviço de relatoria. 

Carga horária: 80 horas 

-Formação profissional 

preferencialmente em Direito ou 

Serviço Social. 

-Conhecimento na temática de direitos 

humanos de crianças e adolescentes.  

-Conhecimento sobre justiça 

juvenil. 

-Capacidade de produção de texto e 

habilidade para falar em público. 

-Capacidade para trabalhar em equipe. 

-Residir em Brasília-DF. 

02 Palestrante 01 Preparar e executar o tema: 

“Marco Legal do Sistema 

Juvenil”, durante o Fórum 

Nacional de Adolescentes. 

Carga horária: 16 horas 

Formação profissional 

preferencialmente em Direito ou 

Serviço Social. 

-Conhecimento na temática de direitos 

humanos de crianças e adolescentes.  

-Conhecimento sobre justiça 

juvenil. 

-Experiência em metodologia 

participativa. 

03 Palestrante 01 Preparar e executar o tema: 

“Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo”,  

durante o Fórum Nacional de 

Adolescentes. 

Carga horária: 16 horas 

Formação profissional 

preferencialmente em Direito ou 

Serviço Social. 

-Conhecimento na temática de direitos 

humanos de crianças e adolescentes.  

-Conhecimento sobre justiça 



  
 

 

 

juvenil. 

-Experiência em metodologia 

participativa. 

04 Palestrante 01 Desenvolver práticas e 

vivências com base nos temas 

desenvolvidos durante o 

Fórum Nacional de 

Adolescentes. 

Carga horária: 16 horas 

Formação, preferencialmente, em nível 

superior. 

-Experiência em trabalho com 

adolescentes.  

-Experiência em metodologia 

participativa. 

-Capacidade de síntese de conteúdos. 

05 Relator/a 01 Realizar a relatoria integral, 

por escrito, do Fórum Nacional 

de Adolescentes que terá carga 

horária de 16 horas. 

Carga horária: 60 horas  

-Habilidade para a escuta. 

-Boa redação. 

-Capacidade de organização de 

informações. 

-Residir em Brasília-DF. 

06 Degravador 

de áudio em 

português  

02 Transcrever para o papel, 

integralmente e fielmente, 

todas as gravações de fala dos 

interlocutores do Fórum 

Nacional de Adolescentes que 

terá carga horária de 16 horas. 

Carga horária: 60 horas cada 

-Habilidade para a escuta. 

-Boa redação. 

-Capacidade de organização de 

informações. 

 

4. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em conta corrente do/a Contratado/a e de acordo com a realização dos 

serviços discriminados no item 3 deste Edital, por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).  

 

5. VALORES REFERENCIAIS 
Os preços são compatíveis com o mercado e para a função exigida, sendo que o valore estimado de 

hora/técnica é de R$ 100,00 (cem reais) para as funções de Consultor/a e Palestrante e de R$ 50,00 

(cinquenta reais) para as funções de Relator e Degravador.  

 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL 

cedecato@yahoo.com.br  OU ENTREGÁ-LO SEDE DO CEDECA LOCALIZADA NA 110 SUL, 

ALAMEDA 21, LOTE 04, EM PALMAS-TO, ATÉ O DIA 14 DE MARÇO DE 2013. 

 

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

Simone Pereira Brito 

Coordenadora Geral 

mailto:cedecato@yahoo.com.br

