
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO 

PROJETO POTENCIALIZE – EDITAL Nº. 1/2022 

1. Perfil: Consultoria especializada em construção de materiais de ensino-aprendizagem 
para o projeto Potencialize.

2.Nª de vagas: 01

3.  Qualificação educacional: É obrigatório possuir diploma de graduação de nível superior 

em qualquer curso de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; é desejável 

experiência como professor(a) na aplicação de cursos de ensino aprendizagem para 

juventudes, experiência como professor(a) nas temáticas abordadas pelo Potencialize e 

experiência em projetos de impacto social.

4.Experiência profissional: É obrigatório possuir a) Experiência mínima em entregas 

similares de materiais de ensino-aprendizagem apresentados e b) Experiência e afinidade 

em produzir conteúdo de ensino-aprendizados para juventudes. É desejável possuir 

experiência de pelo menos 1 (um) como professor(a) nas temáticas abordadas pelo projeto 

Potencialize.

5. Atividades e produtos:PRODUTO 1: Produzir a redação e o conteúdo de ensino-aprendizagem de 07 (sete) 

apostilas, de 10 páginas cada uma. O conteúdo das apostilas deve partir do referencial 

bibliográfico e plano de trabalho previamente definido pelo INW. 

Apostila módulo 1 - Apostila do módulo 1 deverá abranger as seguintes temáticas: 

· Conceitos Essenciais de Negociação: História da negociação, O que é ser

negociador? Negociação no Cotidiano.

· Português: Gramática e Ortografia.

Apostila módulo 2 - Apostila do módulo 2 deverá abranger as seguintes temáticas: 



 

·       Os Estágios da Negociação: Como realizar uma abordagem de sucesso; como 

sondar o cliente; como apresentar a proposta de fechamento. 

·       Português: Textualidade e Interpretação de Texto. 

 Apostila módulo 3 - Apostila do módulo 3 deverá abranger as seguintes temáticas: 

·    Estratégias de negociação: Como lidar com objeções, Técnicas de Negociação. 

·    Conceitos Fundamentais do Direito: Constituição de 1988 - abordagem sobre 

direitos humanos, como é a estrutura da CF, principais artigos.  

Apostila módulo 4 - Apostila do módulo 4 deverá abranger as seguintes temáticas: 

 ·  Negociação baseada em princípios: Competências Socioemocionais, Foco, Ética, 

Comprometimento, Empatia, Proatividade, Responsabilidade e Autonomia. 

·       Conceitos Fundamentais do Direito: Código Civil e Contratos. 

Apostila módulo 5 - Apostila do módulo 5 deverá abranger as seguintes temáticas: 

·       Criatividade e emoções na negociação: Comunicação Não Violenta (CNV); como 

lidar com estresse e pressão e Criatividade. 

·       Mercado profissional e Marketing pessoal: Formas de inserção no mercado de 

trabalho e Marketing Pessoal. 

Apostila módulo 6 - Apostila do módulo 6 deverá abranger as seguintes temáticas: 

·       Cultura, poder e influência na negociação: Comunicação e persuasão e Customer 

lovers (transformando clientes em fãs). 

·       O Futuro da Negociação: Atendimentos voltados às expectativas dos clientes e a 

utilização de canais digitais e de autoatendimento e Negociação virtual com a 

eficácia de um ambiente presencial. 

Apostila módulo 7 - Apostila do módulo 7 deverá abranger as seguintes temáticas: 

·       Currículo e Entrevistas para enfrentar o Mercado de Trabalho: Preparação para 

entrevistas e Currículos. 

 

PRODUTO 2:  Elaborar 07 (sete) planos de aula, de 03 a 05 páginas cada um, a partir do 

conteúdo desenvolvido nas apostilas. 

  

PRODUTO 3: Elaborar 07 (sete) fichas do aluno, de até 03 a 05 páginas cada uma, a partir 

do conteúdo desenvolvido nas apostilas. 

  



 

Atividade 1.1 O material deve conter os principais tópicos daquele módulo, quais serão os 

objetivos de aprendizagem, breve resumo do conteúdo e referências bibliográficas; 

  

 PRODUTO 4: Elaborar 07 (sete) roteiros para vídeo aulas, a partir do conteúdo 

desenvolvido nas apostilas. 

 

PRODUTO 5: Elaborar 07 (sete) slides para vídeo aulas, com até 5 slides cada, somente 

texto, a partir do conteúdo desenvolvido nas apostilas. 

 

PRODUTO 6: Reportar os materiais produzidos para validação respeitando o 

cronograma estabelecido previamente. 

  

PRODUTO 7:  Reuniões de alinhamento e validação com a Equipe INW.  

 

7. Local de Trabalho: Remoto. 

 

8. Duração do contrato: 50 dias contados a partir da data de assinatura do contrato. 

 

9.    Considerações finais: O Processo Seletivo consistirá em duas fases: 1ª fase - análise 

curricular, de caráter eliminatório; 2ª fase – entrevista, de caráter eliminatório e 

classificatório. A entrevista avaliará as habilidades e competências dos candidatos, tais 

como: conhecimento técnico, fluência verbal, assertividade, clareza e objetividade na 

exposição de ideias e argumentos, capacidade de análise e síntese, flexibilidade e bom 

relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe. Concluída a análise 

curricular, os candidatos considerados aptos a participarem da etapa de entrevista serão 

aqueles que atingirem a pontuação mínima de 56 pontos, dentre os quais serão 

convocados, os 3 (três) melhores candidatos classificados. As entrevistas acontecerão de 

forma online, via link, a ser encaminhado ao candidato habilitado por e-mail. Os 

participantes que não apresentarem os requisitos obrigatórios de qualificação não serão 

considerados para o processo de avaliação. 

 

Os interessados deverão enviar o CV (modelo padrão) do dia 06/10/2022 até o dia 

12/10/2022 no endereço de e-mail: oportunidades@inw.org.br, indicando o seguinte 

mailto:oportunidades@inw.org.br


 

assunto: EDITAL - Potencialize. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data 

limite indicada neste edital. 

 

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a 

qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito 

Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou 

controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, ressalvados os 

casos de professores universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a 

regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração do chefe 

imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de 

horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

 


