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CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2014 – ESCOLA DE CONSELHOS 
 
 
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE – FEEIN, mantenedora das 

FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA – FACCAT, com sede à Av. Oscar Martins Rangel, 4500, 

Bairro O Fogão Gaúcho, em Taquara, RS, CNPJ 97.763.593/0001-80, 97.763.593/0001-80 havendo 

firmado Convênio com a UNIÃO, através da SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA 

DA REPUBLICA, para a implantação do NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS 

DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES – ESCOLA DE CONSELHOS torna publico o presente 

edital de Chamada Publica para seleção e eventual contratação temporária de Professores para 

atuarem no referido Núcleo, até julho de 2014. 

Este instrumento será operacionalizado obedecendo, no que couberem, as disposições da Lei 

8666/93 e suas alterações. 

1 – Do Objeto: 

O Objeto do presente Edital é a seleção, para eventual e posterior contratação temporária, de 

Professores para atuarem no NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DOS 

DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES – ESCOLA DE CONSELHOS.  

2 – Das vagas: 

2.1 - Docência, a ser realizada obedecendo a Metodologia Processual e com base no Caderno de 

Subsídios da Escola de Conselhos/RS, assim descrita: 

Módulo 1 – A sociedade contemporânea, a construção de direitos e o lugar dos Conselhos de 

Direito da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares. 

Ementa: História da luta por direitos humanos e tensiomentos atuais, brasileiros e 

locais. História e trajetórias dos direitos sociais no Brasil, destacando rupturas e 

continuidades entre o sistema menorista (situação irregular) e o sistema de garantia 

de direitos (proteção integral), destacando atribuições de todos os atores do sistema 

de garantias dos direitos da criança e do adolescente, poderes instituídos e relações 

com as redes protetivas. 

Uma (1) vaga. 
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Módulo 2 – Exercício cotidiano da defesa de direitos. 

Ementa: Caracterização de família na atualidade, direitos humanos (com foco 

específico nos direitos da criança e do adolescente), em especial nas temáticas 

prioritárias de proteção, como a exploração do trabalho, exploração sexual, saúde 

mental, a partir da centralidade do direito à convivência familiar e comunitária. 

Problemas e dilemas na discussão e decisão sobre aplicação de medidas protetivas e 

sua sustentação real na lei e nas estruturas de suporte e proteção existentes. 

Sistema de Informação da Infância e Adolescência – SIPIA; Orçamento Criança; 

Gestão (diagnóstico, planejamento e monitoramento); Políticas Públicas de 

Atendimento (Sistema Único da Assistência Social, Sistema Nacional de Atendimento 

Sócio-educativo) e Planos Nacionais (Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária, Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 

Proteção ao Adolescente Trabalhador, Plano Nacional de Enfrentamento à Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes). 

Uma (1) vaga. 

 

Módulo 3 – Conselho Tutelar, atribuições e funcionamento. 

Ementa: Da escolha à constituição e funcionamento do colegiado, os desafios do 

exercício da atividade conselheira, entre o técnico (escuta, identificação de 

problemáticas intrafamiliares e outras) e o político (articulação de serviços, 

assessoria à elaboração do orçamento municipal, entre outras ações). Procedimentos 

protetivos e limites e possibilidades do trabalho com outros operadores do direito 

(defensorias, ministério público, judiciário, centros de defesa e órgãos da segurança 

pública). Documentação oficial e SÍPIA. Interface com o Conselho de Direitos. 

Uma (1) vaga. 

 

Módulo 4 – Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, atribuições e 

funcionamento. 

Ementa: Da composição dos conselhos à constituição e funcionamento de trabalhos 

coletivos, os desafios do exercício da atividade conselheira de representantes de 

governos e da sociedade civil. Estabelecimento e controle das políticas públicas, 

constituição e gestão do Fundo Municipal. Interface com o Conselho Tutelar. 
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Uma (1) vaga. 

2.2 – Docência para atuar em Seminários Temáticos, e em regime de co-docência nos Cursos de 

Capacitação, conforme Metodologia Processual, Caderno de Subsídios da Escola de Conselhos/RS e 

subsídios próprios de cada temário. Uma (1) vagas. 

3 – Dos Profissionais: 

3.1 - Para a Docência nos Cursos definidos no item 1, relativa a cada Módulo, selecionar-se-á 

docente, cuja qualificação some no mínimo 50 (cinquenta) pontos nas seguintes condições, sendo 

indispensável graduação concluída, conforme a seguir estabelecida: 

Item Condição Pontuação 

a.  Graduação na Área das Ciências Humanas. 5 (cinco) pontos. 

b.  Pós Graduação (Especialização) concluída. 
3 (três) pontos, até o limite de 6 
(seis) pontos. 

c.  Pós-Graduação (Especialização) em andamento. 
2 (dois) pontos, até o limite de 4 
(quatro) pontos. 

d.  
Experiência docente em ações de qualificação de 
conselheiros de direitos da criança e do adolescente e/ou 
tutelares, com duração mínima de 8 horas. 

3 (três) pontos por ação, até o 
limite de 15 (quinze) pontos. 

e.  
Experiência docente em ações de qualificação em direitos 
humanos e/ou em políticas públicas para a infância e 
juventude, com duração mínima de 8 horas. 

3 (três) pontos por curso, até o 
limite de 15 (quinze) pontos. 

f.  Experiência docente de Nível Médio ou Técnico. 
3 (três) pontos para período 
mínimo de 12 meses, até o limite 
de 6 (seis) pontos 

g.  
Experiência docente de Nível Superior – Cursos de 
Graduação, comprovada documentalmente e informada 
no Currículo Lattes. 

3 (três) pontos para período 
mínimo de 12 meses, até o limite 
de 6 (seis) pontos 

h.  
Publicações, em anais de eventos, livros e periódicos, de 
artigos sobre o tema Direitos da Criança e do Adolescente. 

2 (dois) pontos por publicação, 
até o limite de 10 pontos. 

i.  
Experiência no exercício de mandato de Conselheiro 
Tutelar ou Conselheiro de Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

5 (dois) pontos por mandato, até 
o limite de 10 pontos. 

j.  
Participação em cursos, conferências ou similares na área 
da promoção dos direitos da criança e do adolescente, 
com duração mínima de 8 horas. 

2 (dois) pontos por  evento, até o 
limite de  10 (dez) pontos. 

k.  
Apresentação de memorial descritivo com destaque a 
experiências na área de direitos da criança e adolescentes. 

Análise pontuará de 5 a 20 
pontos, a critério da Coordenação 
da Escola. 

l.  Entrevista 
Análise pontuará de 5 a 20 
pontos, a critério da Coordenação 
da Escola. 
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3.2 – Em caso de empate na pontuação dos profissionais inscritos para cada Módulo, serão 

atribuídos pontos adicionais a cada candidato, na razão de 1 (um) pontos por ano de atuação 

comprovada em atividades de assessoria, de membro de equipe técnica ou de investidura em 

Conselhos Tutelares ou de Direitos da Criança e do  Adolescente. 

3.3 – Cada Profissional poderá apresentar proposta docente indicando um módulo de preferência e 

outro em segunda opção. 

3.4 – Serão habilitados os candidatos que alcançaram a pontuação mínima e, a partir da Entrevista 

(Item 3.1, Letra L), definido o Módulo de atuação ou co-docência, também conforme disponibilidade 

pessoal, segundo o calendário dos cursos. 

 

4 – da Seleção 

Os inscritos serão pontuados segundo os critérios estabelecidos no item 3 supra. O total dos pontos 

indicará o resultado de cada candidato, que serão classificados em ordem decrescente de pontos, e 

escolhidos os mais pontuados em cada Módulo. A eventual contratação obedecerá a ordem de 

classificação em cada Módulo, segundo os pontos e preferências indicadas, e para os cursos 

posteriores, respeitado o resultado da avaliação de desempenho realizado pelos alunos e pela 

Coordenação, por ocasião do encerramento de cada Curso. 

 

5 – Da Contratação e Rescisão 

Os docentes melhor pontuados em cada Módulo, segundo estabelecido no item 2 e 3, poderão ser 

contratados para a execução do objeto desta Chamada Pública, por Curso, sendo remunerados por 

hora de trabalho, com um mínimo de 4 (quatro) até o máximo de 20 (vinte) horas semanais, nelas 

incluídas as horas de aula, as de preparação de material  e as destinadas a reunião de orientação, em 

data e local a ser designado pela Coordenação. O valor da hora aula é fixado em R$ 35,88 (trinta e 

cinco reais e oitenta e oito centavos). 

 

6 – Das Restrições 

Não serão aceitas propostas de membros da Direção da FEEIN, bem como de seus funcionários 

permanentes e conselheiros tutelares em exercício de mandato. 

 

7 – Do recebimento das Propostas 



            Credenciada pela Portaria 921, de 07/11/07, D.O.U. de 08/11/07 
 
MANTENEDORA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO N ORDESTE - FEEIN 
 

 
Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (RS 115) – CP 84 – CEP 95600-000 Taquara/RS – Fone: (51) 3541.6600 – Fax: (51) 3541.6626 – www.faccat.br 

Faculdades Integradas de Taquara 

As propostas de trabalho, apresentadas no formulário Modelo 1, anexo, devidamente preenchido e 

assinado, acompanhado de documentação comprobatória de cada um dos itens de qualificação 

estabelecidos no item 2, deverão ser apresentadas em Envelope Fechado, identificado como: Escola 

de Conselhos FEEIN/FACCAT – Chamada Pública 01 - 2014, serão recebidas até as 10 horas do 7 de 

março de 2014, pela Comissão de Licitações, especialmente designada para tal fim pela FEEIN. 

As propostas poderão ser entregues pessoalmente, mediante recibo, ou enviadas por correio (com 

comprovante de recebimento), obedecendo-se, porém, o prazo máximo de recebimento pela 

Comissão, antes estabelecido. A FEEIN não se responsabiliza por nenhuma proposta não recebida no 

prazo estabelecido, nem por seus possíveis e eventuais efeitos. 

Endereço para correspondência: Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (RS 115) – CP 84 – CEP 95600-000, 

Taquara/RS, A/C da Comissão de Licitações/FEEIN-FACCAT, Chamada Pública 1 Escola de Conselhos. 

 

8 – da Abertura e Avaliação das Propostas 

Às 10 horas do dia 7 de março de 2014, a Comissão de Licitações, em sessão publica, fará a Abertura 

dos Envelopes de Propostas recebidas e registrará em ata o seu resumo, e pontuação atribuída, 

marcando data e hora para as entrevistas de pontuação final. 

 

9 – Dos recursos 

Havendo inconformidade com o resultado da avaliação e pontuação das propostas ou com alguma 

ação da Comissão de Licitações, poderão ser interpostos recursos, devidamente fundamentados, á 

Direção da FEEIN, que no prazo de até 2 (dois) dias úteis julgará o feito, decidindo. 

 

10 – Das disposições gerais 

Todas as comunicações entre a Comissão e eventuais proponentes, exceto apresentação de 

propostas, serão efetuadas por meio do e-mail feein@faccat.br. 

Taquara,20 de fevereiro de 2014. 

 

 

Nicolau Rodrigues da Silveira                                                 Delmar Henrique Backes 
        Presidente da FEEIN                                                        Diretor Geral da FACCAT 
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CHAMADA PUBLICA 01/2014 – ESCOLA DE CONSELHOS 

ANEXO  01 – MODELO DE PROPOSTA 

 

Á FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE – FEEIN 

Ref. Chamada Publica 05/2012 – Escola de Conselhos 

 

 

_____________________________(nome completo), ______________(qualificação profissional), 

_____________(CPF), ______________(RG), residente e domiciliado a 

______________________________________ (endereço completo), vem apresentar proposta de 

trabalho para ______________ da Escola de Conselhos.  

 

Declaro, sob as penas da lei, que não me enquadro em nenhuma condição das restrições previstas 

neste edital e em nenhuma outra condição impeditiva, legal ou regulamentar. 

 

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias consecutivos. 

 

Anexo, documentação comprobatória para qualificação (cópias simples), conforme edital 01/2014, 

acrescidas de cópias de Documento de Identidade, CPF, Currículo resumido e Memorial Descritivo 

(em até 5 páginas cada). 

 

Taquara, ___  de ____________ de 2014. 

(nome e assinatura) 


