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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2021 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ASSESSORIA EM ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO 

 

COMUNICADO  

 

A Cáritas Brasileira, organismo da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 

torna pública a prorrogação dos prazos do processo seletivo simplificado para contratação 

de serviço de assessoria em acompanhamento legislativo. As propostas serão recebidas 

até o dia 05 de setembro de 2021.   

 

 

RETIFICAÇÃO 

Onde se lê:  

 4. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

 

Poderão encaminhar propostas aos serviços deste Termo de Referência as/os 

interessadas/os que atenderem aos seguintes requisitos: 

● Formação superior em direito, relações internacionais, ciências sociais, economia, 

administração pública, comunicação ou outros cursos correlatos; 

● Experiência mínima de 5 (cinco) anos de atuação no Congresso Nacional, com 

amplo conhecimento dos trâmites legislativos no âmbito federal, 

institucionalidade dos poderes e processos políticos no Brasil; 

● Experiência mínima de 5 (cinco) anos de atuação com temas relacionados à 

agenda normativa das Organizações da Sociedade Civil.; 

● Conhecimento sobre o processo político de construção do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil no Brasil;   

● Excelente expressão oral e escrita;  

● Mestrado ou Doutorado são desejáveis.  

 

Leia-se:  

 

Poderão encaminhar propostas aos serviços deste Termo de Referência as/os 

interessadas/os que atenderem aos seguintes requisitos: 

● Formação superior em direito, relações internacionais, ciências sociais, economia, 

administração pública, comunicação ou outros cursos correlatos; 

● Experiência mínima de 3 (três) anos de atuação no Congresso Nacional, com 

amplo conhecimento dos trâmites legislativos no âmbito federal, 

institucionalidade dos poderes e processos políticos no Brasil; 

● Experiência mínima de 3 (três) anos de atuação com temas relacionados à agenda 

normativa das Organizações da Sociedade Civil.; 

● Conhecimento sobre o processo político de construção do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil no Brasil;   
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● Excelente expressão oral e escrita;  

● Mestrado ou Doutorado são desejáveis.  

 

 

Onde se lê: 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

Os(as) interessados(as) nesta consultoria deverão encaminhar proposta por e-mail até o 

dia 27/08/2021 às 23h59 (horário de Brasília). As propostas deverão conter o CV do/a 

proponente, proposta de trabalho de acordo com as atividades determinadas, carta de 

intenções justificando o interesse de atuação no projeto junto a Plataforma MROSC e 

valor desejado de honorários. 

 

 

Leia-se:  

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

Os(as) interessados(as) nesta consultoria deverão encaminhar proposta por e-mail até o 

dia 05/09/2021 às 23h59 (horário de Brasília). As propostas deverão conter os seguintes 

documentos obrigatórios anexados: o CV do/a proponente, proposta de trabalho de 

acordo com as atividades determinadas, carta de intenções justificando o interesse de 

atuação no projeto junto a Plataforma MROSC e valor desejado de honorários. 

 

 

 

Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Carlos Humberto Campos 

Diretor Executivo Nacional 

Cáritas Brasileira 
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