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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  

SERVIÇOS DE CONSULTORIA – CI  08 2021 
 
ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO 
 
Projeto: Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família 
Paranaense/Nossa Gente Paraná 
 
Nome do processo de seleção: Contratação de consultoria individual para realização de 
serviços técnicos e especializados de aperfeiçoamento metodológico do Programa Nossa 
Gente Paraná.  

 
Contrato nº: 3129/OC-BR 
 
Referência nº: Subcomponente 1.1 – Assistência técnica e apoio ao modelo de 
acompanhamento familiar 
 
 

O Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) convidam 

profissionais interessados na apresentação de manifestação de interesse para prestação de 

serviços técnicos e especializados de aperfeiçoamento metodológico do Programa Nossa 

Gente Paraná.  

A consultoria tem duração prevista de 8 (oito) meses, envolvendo as seguintes 

atividades: Reuniões e contatos continuados com a equipe da UTPNG, Departamento de 

Assistência Social da SEJUF, Escritórios Regionais, gestores municipais da Assistência Social, 

técnicos de CRAS e outros agentes envolvidos no Programa Nossa Gente Paraná; pesquisa 

sobre as atuais diretrizes e orientações do Sistema Único de Assistência Social no que se 

refere a acompanhamento familiar e intersetorialidade e sobre programas de acompanhamento 

familiar e superação da pobreza no Brasil e na América Latina; diagnóstico sobre o atual 

estado de execução do Programa Nossa Gente Paraná, com levantamento das principais 

fragilidades, potencialidades, boas práticas e fatores de êxito; elaboração de proposição 

referente ao aperfeiçoamento do arranjo de gestão e intersetorialidade; elaboração de 

proposição referente ao aperfeiçoamento da metodologia de acompanhamento familiar; 

elaboração de proposição referente ao aperfeiçoamento do Programa de forma geral.  

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 superior em Psicologia ou Serviço Social; 

 Experiência mínima de 10 (dez) anos de atuação profissional; 

 Experiência mínima de 1 (um) ano de atuação na coordenação de programas e 
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projetos de cunho socioassistencial; 

 Conhecimentos de informática: digitação, editor de texto, planilha, apresentações, 

email, navegação; 

 Conhecimentos sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e programas 

e projetos nacionais e internacionais de combate à pobreza; 

 Disponibilidade para prestação dos serviços de segunda a sexta-feira, em horário 

comercial, com carga horária indicada pela contratante, podendo ser de até 8 

(oito) horas diárias presenciais, durante todo o período de abrangência do 

contrato, na cidade de Curitiba; e 

 Disponibilidade para viajar a trabalho dentro do território nacional sempre que 

necessário. 

 

Experiência comprovada de atuação profissional na administração pública direta, na 

equipe de coordenação de programas de combate à pobreza financiados pelo BID; experiência 

comprovada de participação como conselheiro titular ou suplente em conselhos municipais, 

estaduais ou federais de políticas públicas e/ou garantia de direitos; e MBA em gestão pública 

serão considerados diferenciais.  

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 

03/11/2021 até as 18:00 horas do dia 18/11/2021 para o email 

familiaparanaensebid@sejuf.pr.gov.br .  
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