COMISSÃO DE ANISTIA
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO DA SELEÇÃO DE CONSULTORIA
IMPACTOS DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 2015 DO PROJETO
BRA/08/021.
Comunicamos a reabertura de prazo da seleção supracitada, processo nº
08802.004628/2015-45, publicada no D.O.U Nº 208 (ISSN 1677-7069), seção 3, pág.
82, de 30 de outubro de 2015. O prazo de reabertura estende-se até o dia 25 de novembro
de 2015.
Objeto da contratação: 1 (um) consultor técnico especializado para realizar diagnósticos e
estudos avaliativos voltados ao impactos dos resultados alcançados com ações
implementadas pela Comissão de Anistia no âmbito do seu projeto de Cooperação
Internacional BRA 08/021, e no sentido de sistematizar os resultados auferidos no âmbito
do Projeto. E que possa levantar informações sobre a execução do projeto, consolidando
todos os produtos realizados no decurso de sua execução e os resultados, em especial os
benefícios dirigidos á sociedade, bem como gerar subsídios e a proposição de melhorias e
novas linhas de trabalho a serem desenvolvidas no escopo da cooperação internacional.
Requisitos do candidato:
I – Requisitos obrigatórios (eliminatórios e classificatórios):
a) Profissional de nível de Pós-graduação (Mestrado) na área de Ciências Humanas;
b) Experiência prévia de, no mínimo, 3 (três) anos na elaboração de relatórios e
documentos escritos de analise técnica ou qualitativa de políticas públicas;
c) Domínio de língua espanhola e/ou inglesa.
II – Requisitos desejáveis (classificatórios):
a) Formação acadêmica em nível superior ao nível de Mestrado;
b) Experiência prévia com projetos de cooperação internacional;
c) Experiência previa com avaliação de políticas publicas;
d) Experiência prévia de atuação na temática da anistia, direitos humanos e/ou Justiça de
transição.
Valor do contrato: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais), que serão
distribuídos em 4 (quatro) produtos.
Insumos fornecidos: Diárias e passagens para viagens, quando necessárias à realização do
trabalho de campo, visando à consecução dos produtos, desde que devidamente justificadas
e solicitadas com pelo menos 15 dias de antecedência.
Duração: janeiro de 2016 a setembro de 2016, totalizando 09 (nove) meses, com
possibilidade de prorrogação.
Candidatura ao processo seletivo: os candidatos interessados devem enviar currículo
completo até o dia 25 de novembro de 2015 para o correio eletrônico
projetoanistia@mj.gov.br, indicando no assunto “Candidatura: Impactos da Cooperação
Internacional 2015”. O Currículo deve ser preenchido no modelo que se encontra no Termo
de Referência, em atenção ao disposto no Manual de Contratação de Consultorias da
Controladoria-Geral da União, a fim de contribuir para a transparência e objetividade do
processo seletivo e deve, ainda, ser COLADO NO CORPO DO E-MAIL. Não serão
aceitos currículos em anexo.

Processo de seleção: 1ª Fase – Análise de currículo (eliminatória); 2ª Fase - Produção de
trabalho escrito (classificatória); 3ª Fase - Entrevista (classificatória).
Maiores informações: verificar o Termo de Referência da contratação na sua íntegra
http://justica.gov.br/Acesso/selecao-e-concursos/selecoes-edisponível
no
link:
concursos/comissao-de-anistia
Não serão contratados servidores públicos (federal, estadual e municipal) ativos ou sob
quaisquer tipos de licença, ressalvadas as situações previstas no art. 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.
Virginius José de Lianza da Franca
Vice-Diretor Nacional do Projeto BRA/08/021

