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CONVOCATÓRIA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 

Nº 004/2019 

 

SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA 

MODALIDADE DE MELHOR TÉCNICA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

EM PESQUISA PARA ATENDER AO PROJETO 

"FORTALECIMIENTO DE LA RED JUBILEO SUR 

/ AMÉRICAS EN EL LOGRO DEL DESARROLLO 

Y DE LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS" 

CONFORME CONTRATO Nº CSO-LA / 2018 / 

401-451. 

 

O INSTITUTO RED JUBILEU SUL BRASIL, na condição de Secretaria Executiva da Rede 

Jubileo Sur Brasil, em colaboração com a Associação de Educação para o 

Desenvolvimento Intipachamama, na condição de Secretaria Regional da Rede Jubileo Sul 

Américas, torna público que fará a contratação de uma pessoa jurídica na modalidade 

MELHOR TÉCNICA para elaboração de estudo sobre o processos de endividamento, 

histórico de lutas e propostas alternativas de projetos sociais, no âmbito do CONTRATO Nº 

CSO-LA/2018/401451, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência anexo. 

 

OBJETO 

O objetivo deste contrato é a prestação de serviços de pesquisa para o estudo dos 

processos de endividamento, histórico de lutas e propostas alternativas de projetos sociais 

no âmbito do projeto “Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del 

desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos caribenhos”, de acordo com o 

que segue: Preparar um estudo sobre formas de endividamento, histórico de lutas e 

propostas alternativas dos países da América Latina e do Caribe. 
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CONTEXTO DA CONTRATAÇÃO 

A União Europeia lançou em 2015 o chamado para o fortalecimento de redes regionais, 

europeias e globais da sociedade civil (OSC), com o código de chamada EuropeAid / 150-

053 / C / ACT / Multi, para apoiar redes da sociedade civil. A Rede Jubileu Américas do Sul 

(JS/A), por meio da intermediação do Instituto Rede Jubileu Sul Brasil (Instituto JSB), 

apresentou uma proposta selecionada que gerou a assinatura de um Termo de 

Cooperação entre o Instituto JSB e a União Européia, efetivo até dezembro de 2020. 

 

Posteriormente, a Rede JS/A foi convidada a apresentar um projeto para fins de 

financiamento pela União Europeia, sendo a mesma aprovada em 2018, o que deu base à 

formalização do Contrato de Subvenção nº CSO-LA/2018/401451, através do qual o 

Instituto JSB receberá recursos para a execução do projeto “Fortalecimiento de la Red 

Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos 

latinoamericanos caribenhos”. 

 

Este projeto terá vigência por 48 (quarenta e oito) meses e assume os seguintes objetivos 

gerais: 

• Obter maior conhecimento, pelas organizações membros do Jubileu do Sul/Américas, 

sobre os processos de endividamento e seu impacto no desenvolvimento dos povos. 

• Realizar a integração nas lutas contra os mecanismos de dominação gerados pelos 

processos de endividamento dos países da América Latina e do Caribe, aprofundando o 

trabalho de bases em cada país. 

Como objetivo específico, visa fortalecer a articulação dos membros da Rede Jubileu do 

Sul/Américas em uma rede regional e em torno de lutas territoriais relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável e aos direitos humanos. 
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Os resultados esperados pelo projeto incluem: 

• Avaliar as capacidades disponíveis nas entidades membros da Rede JS/Américas, com a 

possibilidade de desenvolver novas habilidades e melhorar os processos de comunicação 

institucional, mobilização de recursos e prestação de contas. 

• Gerar e disseminar informações relevantes para a compreensão e ação do público 

interno e externo em torno dos processos de desenvolvimento sustentável e justo na 

América Latina e no Caribe. 

• Consolidar a Rede JS/Américas como um espaço para aprofundar questões relacionadas 

ao desenvolvimento sustentável e justo, assim como para formular alternativas ao 

desenvolvimento. 

• Integrar organizações em torno de uma agenda de mobilização social da opinião pública 

na defesa dos direitos humanos e alternativas ao desenvolvimento. 

• Classificar o impacto dos membros da Rede JS/Américas nas áreas de integração e 

tomada de decisão em diferentes níveis: local, nacional, sub-regional, regional e global. 

• Tornar visíveis as lutas dos povos da América Latina e do Caribe e os casos de violações 

de direitos, incluindo os/as migrantes. 

 

O projeto está estruturado em 03 (três) programas complementares, cujos resultados 

esperados e os respectivos pacotes de trabalho são apresentados nas tabelas a seguir: 

 

PROGRAMA 1: 

FORTALECIMENTO E AUTONOMIA DA REDE JUBILEU DO SUL / AMÉRICAS 

RESULTADO ESPERADO PACOTE DE TRABALHO 

Resultado 1 - Garantir a 

mobilização de recursos 

técnicos e financeiros para o 

cumprimento integral do plano 

estratégico da Rede Jubileu do 

Sul / Américas. 

 Plano de ação para o fortalecimento institucional 

da Rede Jubileu do Sul / Américas. 

 Política de relações internacionais. 

 Política de comunicação institucional. 

 Política de liderança e treinamento de 

multiplicadores. 
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ROGRAMA 2: 

INCIDÊNCIA EM TORNO DA DÍVIDA E PRIVATIZAÇÕES 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABALHO 

Resultado 2 - Alcançar pelo 

menos 10 países através da 

ação, opinião pública favorável 

à auditoria integral da dívida 

pública. 

 Produção de materiais sobre processos de dívida, 

privatização e megaprojetos. 

 Campanhas sobre a ilegitimidade de dívidas e das 

privatizações. 

 Pesquisa e intercâmbio em torno de estratégias 

de dominação, resistência e construção de 

alternativas. 

 Articulação da auditoria integral da dívida em 

países estratégicos. 

 

PROGRAMA 3: 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL NOS IMPACTOS NEGATIVOS DOS MEGAPROJETOS 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABALHO 

Resultado 3 – Relatar através 

de organizações regionais e 

globais os principais impactos 

sociais e ambientais negativos 

dos megaprojetos nos países 

da América Latina e do Caribe. 

 Impacto nas instituições nacionais, regionais e 

globais. 

 Mobilização social em torno da regulamentação 

global contra o problema das mudanças 

climáticas. 

 Investigação e denúncia de violações de direitos 

humanos em países da América Latina e Caribe. 
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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

Para garantir a plena execução dos objetivos geral e específicos qeu constam nos 

programas e pacotes de trabalho deste projeto, contrataremos um pesquisador ou uma 

pesquisadora para fazer o estudo sobre o assunto descrito no objetivo deste Edital e de 

acordo com os Termos de Referência. 

 

ATRIBUÇÕES: 

Elaborar um estudo sobre formas de endividamento, histórico de lutas e propostas 

alternativas nos países da América Latina e do Caribe com o seguinte conteúdo: 

 

a) Fazer uma memória sobre os processos históricos de luta e resistência na região da 

América Latina e Caribe sobre o tema do endividamento. 

b) Endividamento: tornar visíveis as novas formas de endividamento e as tendências 

de hoje no papel dos Estados, papel do privado (bancos e empresas) 

c) Financiamento de grandes projetos na região, com foco no extrativismo, 

infraestrutura e energia; 

d) O papel das Instituições Financeiras Internacionais (IFIs), em particular; 

e) Como as organizações sociais trabalham nessas questões, suas lutas e protestos 

alternativos. 

 

CRITÉRIOS E PERFIL DE PARTICIPAÇÃO: 

a) Formação acadêmica em Economia, Ciências Sociais ou áreas afins para a função. 

b) Experiência profissional comprovado em pesquisa e elaboração de estudos 

comprovada; 

c) Trabalhar com metodologia de pesquisa participativa; 

d) Capacidade de trabalhar em equipe; 

e) Conhecimento e domínio do espanhol e do português oral e escritos; 

f) Experiência e conhecimento de trabalho em rede, especialmente com a Rede 

Jubileu Sul Américas; 
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g) Conhecimento e experiência nas regiões onde a o Jubileu Sul Américas está 
presente; 
 

h) Visão intercultural. 
 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

Os/as candidatos/as devem enviar seus documentos até o dia 30 de setembro de 2019 

para o correio eletrônico edital@jubileusul.org.br indicando no ASSUNTO: Edital 004/2019 

- e incluir o nome do/a candidato/a.  

Para que a candidatura seja aceita, é necessário enviar os seguintes documentos: 

1ª fase: recepção das candidaturas: 

1) Currículo atualizado; 

2) Carta de apresentação (com uma a duas páginas justificando seu interesse neste 

trabalho/ pesquisa); 

3) Contato de três (3)  pessoas de referência para caso a equipe de seleção precise de 

mais informações entrará em contato; 

4) Estudos e pesquisas feitas anteriormente, pode enviar links ou arquivos. 

 

2ª fase: Análise dos documentos recebidos até o dia 05 de outubro de 2019. 

Para a análise das propostas será adotada uma escala de pontuação: 

COMPONENTE PUNTOS 

Área de Formação 20 pontos 

Experiência comprovada na  área de pesquisa e estudo 50 pontos 

Comprovação de domínio em espanhol e português, oral e  

escrito  

10 pontos 

Experiência y conhecimento do trabalho em Rede, 

especialmente com a Rede Jubileu Sul Américas 

20 pontos 

Total 100 

pontos 

 

3ª fase: Entrevista com os/as selecionados/as, entre 07 e 08 de outubro de 2019. 
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4ª e última fase: divulgação do/da selecionado/a em 11 de outubro de 2019. 

 

CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO 

Remuneração: será compatível com este tipo de estudo, sendo efetuados 3 (três) 

pagamentos. Um primeiro pagamento será realizado nos 2 (dois) primeiros meses da 

investigação, ao apresentar um primeiro rascunho do trabalho, assim como da estrutura da 

pesquisa e esta seja aprovada. O segundo pagamento será feito com 50% do trabalho 

pronto, quando deverá ser apresento algo mais aprofundado. O terceiro e ultimo 

pagamento no final do trabalho, quando o trabalho estiver completamente concluído. 

Os pagamentos só será efetivados mediante Ata de Satisfação da Coordenadora do Eixo e 

da Coordenadora do Projeto. 

Tipo de contrato: contrato por um tempo específico, pessoa jurídica. 

Local de trabalho: Os/as candidatos/as realizarão seu trabalho no modo Home Office. 

Dependendo da necessidade do projeto, o pesquisador/a poderá viajar às áreas de 

intervenção com os custos cobertos pelo projeto, em comum acordo com a Coordenação 

do projeto e da Rede. 

Reportar-se-á: Grupo de Trabalho da Dívida JSA (GT), a Coordenadora Geral do Projeto e 

à Rede JSA, bem como ao departamento administrativo da Rede JSB. 

 

PRAZO DE EXECUSÃO 

O contrato resultante dessa seleção será válido por 06 (seis) meses, com possibilidade de 

modificação / revisão por ambas as partes, de comum acordo. 

A CONTRATADA iniciará a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do 

contrato. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

• O pagamento pelos serviços será efetuado mediante a verificação adequada, pelo 

CONTRATADO ou CONTRATADA, da execução dos serviços, assim como pela entrega 

dos produtos correspondentes e de acordo com os Termos de Referência aprovados pelo 

CONTRATANTE nos prazos indicados. 
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• O pagamento será feito exclusivamente por transferência bancária para a conta do 

CONTRATADO/A, enviando uma fatura e com o Certificado de Satisfação do Coordenador 

do Projeto. 

• A CONTRATANTE reserva-se o direito de fazer deduções sobre transferências referentes 

a impostos que incidam a fatura emitida pelo CONTRATADO/A. 

 

São Paulo, 26 de agosto de 2019. 

 

Martha Flores 

Coordinadora General del Proyecto y  

Coordinadora de la Red JSA 

 

Roilene Wansetto 

Coordinadora Administrativa del Proyecto y  

Secretaria Ejecutiva de JSB 

 

Sandra Quintela 

Articuladora Nacional JSB y  

Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Deuda JSA 
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CONVOCAÇÃO PARA SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODO DE SELEÇÃO: MELHOR TÉCNICA. 

MODO DE CONTRATO: PRODUTO. 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: 30 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Projeto “Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la 

soberanía de los pueblos latinoamericanos caribeños”, parte do Contrato nº CSO-

LA/2018/401451, assinado entre o Instituto Rede Jubileu do Sul e a União Europeu 

 

II - CONTEXTO DA CONTRATAÇÃO 

A União Europeia lançou em 2015 o chamado para o fortalecimento de redes regionais, 

europeias e globais da sociedade civil (OSC), com o código de chamada EuropeAid/150-

053/C/ACT/Multi, para apoiar redes da sociedade civil. A Rede Jubileu Américas do Sul 

(JS/A), por meio da intermediação do Instituto Rede Jubileu Sul Brasil (Instituto JSB), 

apresentou uma proposta selecionada que gerou a assinatura de um Termo de 

Cooperação entre o Instituto JSB e a União Européia, efetivo até dezembro de 2020. 

 

Posteriormente, a Rede JS/A foi convidada a apresentar um projeto para fins de 

financiamento pela União Europeia, sendo a mesma aprovada em 2018, o que deu base à 

formalização do Contrato de Subvenção nº CSO-LA/2018/401451, através do qual o 

Instituto JSB receberá recursos para a execução do projeto “Fortalecimiento de la Red 

Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos 

latinoamericanos caribenhos”. 

 

Este projeto terá vigência por 48 (quarenta e oito) meses e assume os seguintes objetivos 

gerais: 
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• Obter maior conhecimento, pelas organizações membros do Jubileu do Sul/Américas, 

sobre os processos de endividamento e seu impacto no desenvolvimento dos povos. 

• Realizar a integração nas lutas contra os mecanismos de dominação gerados pelos 

processos de endividamento dos países da América Latina e do Caribe, aprofundando o 

trabalho de bases em cada país. 

Como objetivo específico, visa fortalecer a articulação dos membros da Rede Jubileu do 

Sul/Américas em uma rede regional e em torno de lutas territoriais relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável e aos direitos humanos. 

Os resultados esperados pelo projeto incluem: 

• Avaliar as capacidades disponíveis nas entidades membros da Rede JS / Américas, com 

a possibilidade de desenvolver novas habilidades e melhorar os processos de 

comunicação institucional, mobilização de recursos e prestação de contas. 

• Gerar e disseminar informações relevantes para a compreensão e ação do público 

interno e externo em torno dos processos de desenvolvimento sustentável e justo na 

América Latina e no Caribe. 

• Consolidar a Rede JS / Américas como um espaço para aprofundar questões 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável e justo, assim como para formular 

alternativas ao desenvolvimento. 

• Integrar organizações em torno de uma agenda de mobilização social da opinião pública 

na defesa dos direitos humanos e alternativas ao desenvolvimento. 

• Classificar o impacto dos membros da Rede JS/Américas nas áreas de integração e 

tomada de decisão em diferentes níveis: local, nacional, sub-regional, regional e global. 

• Tornar visíveis as lutas dos povos da América Latina e do Caribe e os casos de violações 

de direitos, incluindo os/as migrantes. 

 

O projeto está estruturado em 03 (três) programas complementares, cujos resultados 

esperados e os respectivos pacotes de trabalho são apresentados nas tabelas a seguir: 

 

PROGRAMA 1: 

FORTALECIMENTO E AUTONOMIA DA REDE JUBILEU DO SUL / AMÉRICAS 
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RESULTADO ESPERADO PACOTE DE TRABALHO 

Resultado 1 - Garantir a 

mobilização de recursos 

técnicos e financeiros para o 

cumprimento integral do plano 

estratégico da Rede Jubileu do 

Sul / Américas. 

 Plano de ação para o fortalecimento institucional 

da Rede Jubileu do Sul / Américas. 

 Política de relações internacionais. 

 Política de comunicação institucional. 

 Política de liderança e treinamento de 

multiplicadores. 

 

ROGRAMA 2: 

INCIDÊNCIA EM TORNO DA DÍVIDA E PRIVATIZAÇÕES 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABALHO 

Resultado 2 - Alcançar pelo 

menos 10 países através da 

ação, opinião pública favorável 

à auditoria integral da dívida 

pública. 

 Produção de materiais sobre processos de dívida, 

privatização e megaprojetos. 

 Campanhas sobre a ilegitimidade de dívidas e das 

privatizações. 

 Pesquisa e intercâmbio em torno de estratégias 

de dominação, resistência e construção de 

alternativas. 

 Articulação da auditoria integral da dívida em 

países estratégicos. 

 

PROGRAMA 3: 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL NOS IMPACTOS NEGATIVOS DOS MEGAPROJETOS 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABALHO 

Resultado 3 – Relatar através 

de organizações regionais e 

globais os principais impactos 

sociais e ambientais negativos 

dos megaprojetos nos países 

da América Latina e do Caribe. 

 Impacto nas instituições nacionais, regionais e 

globais. 

 Mobilização social em torno da regulamentação 

global contra o problema das mudanças 

climáticas. 

 Investigação e denúncia de violações de direitos 
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humanos em países da América Latina e Caribe. 

 

III - OBJETO: 

O objetivo deste contrato é a prestação de serviços de pesquisa para o estudo dos 

processos de endividamento, histórico de lutas e propostas alternativas de projetos sociais 

no âmbito do projeto “Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del 

desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos caribenhos”, de acordo com o 

que segue: Preparar um estudo sobre formas de endividamento, histórico de lutas e 

propostas alternativas dos países da América Latina e do Caribe. 

 

IV - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

O desenvolvimento do projeto está fortemente relacionado a coleta de informações, 

estudos e pesquisas que apoiará a execução plena do objetivo geral e específico 

constante nos programas e pacotes de trabalho do projeto para o qual um profissional será 

contratado. O estudo sobre o assunto descrito no objeto deste Edital e de acordo com 

estes Termos de Referência. 

 

Para garantir os resultados esperados, a Rede JS/A necessitará de suporte técnico 

especializado em diversas áreas, sendo esta uma das pesquisas e estudos para melhorar 

nosso entendimento do atual processo de endividamento em nossa região e, assim, 

fortalecer a ação da rede na América Latina e Caribe. Dessa forma, este estudo está 

localizado no Programa 2 do Projeto, que é o fortalecimento e a qualificação da incidência 

em torno de dívidas e privatizações para alcançar ampla opinião pública e favorável à 

auditoria abrangente da dívida pública.  Articulação da auditoria integral da dívida em 

países estratégicos. 

 

V - DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

A metodologia a ser desenvolvida nesta pesquisa foi discutida coletivamente dentro dos 

espaços orgânicos da Rede Jubileu Sul Américas. 
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A metodologia deve abordar a preocupação de que não se trata de uma investigação à 

prova d'água. Realizado por um especialista que olhe o tema de cima para baixo para 

organizações membros da rede. Ao contrário. As organizações membros da rede 

desempenharão um papel ativo em: refletir sobre o escopo da pesquisa, definir áreas, 

países e informações relevantes. O volume de informações geradas deve ser 

sistematizado de forma simples e compreensível para quem precisa dessas informações 

para todas as suas atividades e ações. 

 

Isso exigirá a contratação de um/a pesquisador/a responsável por essa sistematização. 

Entre suas funções, é ativar as organizações membros da rede JSA para facilitar o acesso 

a dados e informações para o estudo. Mais especificamente, a pesquisa se concentraria 

em: 

 Um rápido histórico do processo de endividamento da região. 

 Um diagnóstico geral da situação da dívida na região da América Latina e Caribe. 

Em cada sub-região, concentre-se em alguns países. No caso da América do Sul 

será a Argentina, Brasil e Equador. Ainda por definido os países da América Central 

e Caribe. 

 Concentrar-se em alguns casos específicos em nove países. A área temática onde 

será exemplificado como o processo de endividamento se materializa 

concretamente nos conflitos socioambientais presentes na região como um todo 

será o caso da mineração. Nesses casos, o volume de investimento público 

presente, bem como as lutas e resistências a esse modelo de desenvolvimento que 

pressupõem altos investimentos públicos para o interesse privado em detrimento 

dos territórios tradicionais, devem ser analisados. Quais projetos Quem financia? 

Quais populações são afetadas? Como ocorreu a resistência? 

 

Cronograma: 

 

a) Setembro: Divulgação do edital e recebimento das propostas; 
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b) Outubro: Recrutamento do/a Pesquisador/a e apresentação detalhada do escopo da 

metodologia e avanços na parte inicial da situação geral da dívida na região. 

c) Fevereiro 2020: Versão inicial da pesquisa para envio ao CCO (comentários, 

revisões, etc.); 

d) Março: Versão finalizada para apresentação na conferência de Soberania 

Financeira. 

 

VI - PRODUTOS ESPERADOS DE CONTRATANTES E PRAZOS 

 

PRODUTO PRAZO VALOR EM 

EUROS 

Estudo sobre formas de endividamento, histórico de lutas e 

propostas alternativas dos países da América Latina e do Caribe. 

 

Apresentação da estrutura de pesquisa y estudo Mês 2 500,00 

Rascunho intermediário da pesquisa Mês 4 1.000,00 

Versão final do estudo Mês 6 1.000,00 

Total 2.500,00 

 

VII - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

Quando as etapas forem concluídas, o pagamento será efetuado. Seguiremos o 

cronograma e, para os responsáveis por este eixo de trabalho na área do Jubileu Sul 

Américas, avaliaremos o conteúdo e a qualidade do trabalho realizado, validando ou 

sugerindo mudanças. 

 

O segmento ocorrerá na conexão entre este trabalho de pesquisa e as comemorações do 

20º aniversário da rede Jubileu Sul Américas, por que pretendemos promover, a partir de 

2020, uma série de campanhas regionais sobre endividamento e direitos de nossos povos 

e países e da própria natureza. Entre elas: "Dívida e reparações no Haiti e em Porto Rico" 

(já lançada); "A campanha da dívida ainda não acabou: nós somos os credores"; "A 

campanha da dívida e justiça ecológica e a campanha da dívida e bens comuns". Todas 
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essas ações aturarão de forma orgânica e articuladamente para acumular espaços, 

reflexões e experiências comuns. Além disso, em março de 2020, está prevista uma 

importante conferência sobre soberania financeira. 

 

VIII - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS TÉCNICAS 

A proposta que, dadas todas as condições desta convocatória, apresentará a melhor 

técnica, será considerada vencedora. A avaliação das propostas também será realizada 

com base na MELHOR TECNICA, que será definida com base nos seguintes critérios: 

 

COMPONENTE PUNTOS 

Área de Formação 20 pontos 

Experiência comprovada na área de pesquisa e estudo 50 pontos 

Comprovação de domínio em espanhol e português, oral e  

escrito  

10 pontos 

Experiência y conhecimento do trabalho em Rede, 

especialmente com a Rede Jubileu Sul Américas 

20 pontos 

Total 100 

pontos 

 

A pontuação do licitante em cada um dos critérios será estabelecida conforme descrito 

abaixo: 

1. Formação - 20 pontos. 

NÍVEL PUNTOS 

Graduação 2 pontos 

Especialização 5 pontos 

Metrado 7 pontos 

Doutorado 8 pontos 

Total 20 pontos 
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* As titulações serão somadas, até o limite de 20 pontos, os demais serão 

desconsiderados. 

 

2. Experiência comprovada na área de pesquisa e estudo - 50 pontos. 

Este componente é fundamental e eliminatório. 

 

NÍVEL PUNTOS 

Endividamento: visibilizar as novas formas de endividamento e as 

tendências de hoje no papel dos Estados, papel do privado 

15 pontos 

Financiamento de grandes projetos na região com foco em 

extrativismo, infraestrutura e energia; 

15 pontos 

O papel das instituições financeiras internacionais (IFIs), em particular 10 pontos 

Como as organizações sociais trabalham essas questões, suas lutas e 

propostas alternativas. 

10 pontos 

Total 50 pontos 

 

* A experiência pode ser conferida através de capítulos de livros, teses, links para 

publicações, documentos, estudos, outros. 

 

3. Domínio de espanhol e português, oral e escrito - 10 pontos. 

NÍVEL PUNTOS 

Documentação que comprove a proficiência na língua espanhola 10 ponto 

Total 10 pontos 

 

* Pode ser um passaporte de língua espanhola, documentos, artigos publicados ou uma 

declaração/certificado de uma escola de língua espanhola ou outros documentos que 

verifiquei a proficiência na língua espanhola, para não hispânicos. 
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4. Experiência e conhecimento do trabalho em rede e na Rede Jubileu Sul 

Américas 

NÍVEL PONTOS 

Carta de recomendação de uma organização membro de 

rede. 

5 ponto 

Participante na rede ou de uma organização membro da 

rede. 

15 pontos 

Outras indicações que conhece a rede (fotos, informes, 

documentos, etc.) que tem este conhecimento. 

5 pontos 

Total 20 pontos 

 

5. Critérios de desempate: 

I. Género; 

II. Experiência comprovada com o tema 

 

IX - VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor da contratação está fixado em 2.500,00 EUR, de acordo com a troca do Euro na 

primeira transferência recebida no contrato especifico CSO-LA/2018/401451 e a 

disponibilidade orçamentária do projeto. 

 

X - FORMA DE PAGO 

• O pagamento pelos serviços será efetuado mediante a verificação adequada, pelo 

CONTRATADO ou CONTRATADA, da execução dos serviços, assim como pela entrega 

dos produtos correspondentes e de acordo com os Termos de Referência aprovados pelo 

CONTRATANTE no prazo indicado. 

• O pagamento será feito exclusivamente por transferência bancária para a conta do 

CONTRATADO/A, mediante a apresentação de uma fatura e com a Ata de Satisfação do 

Coordenador do Projeto. 

• A CONTRATANTE reserva-se o direito de fazer deduções sobre transferências referentes 

a impostos que incidam sobre a fatura emitida pelo CONTRATADO/A. 
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XI - VIGENCIA DO CONTRATO 

O Contrato terá vigência por 06 (seis) meses, a partir de sua assinatura, sendo revisto e 

prorrogado por mútuo acordo entre as partes.  

 

XII – LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

O CONTRATADO trabalhará no modo Home Office. E de acordo com as necessidades do 

projeto, poderá viajar pelas áreas de intervenção as custas do projeto, isso se dará de 

forma coordenada com a Coordenação do Projeto e da Rede JSA. 

 

XIII - PRAZO PARA RECURSO 

O licitante que se sentir prejudicado em relação ao resultado desta seleção poderá interpor 

recurso dentro de um prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado. 

 

XIV - DIVULGAÇÃO 

Este Edital e seu Termo de Referência devem ser amplamente divulgados como forma de 

garantir o acesso à informação a todos e a todos os interessados nesse processo seletivo. 

 

São Paulo, 26 de agosto de 2019. 

 

Martha Flores 

Coordinadora General del Proyecto y  

Coordinadora de la Red JSA 

 

Roilene Wansetto 

Coordinadora Administrativa del Proyecto y  

Secretaria Ejecutiva de JSB 

 

Sandra Quintela 

Articuladora Nacional JSB y  
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Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Deuda JSA 
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