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Publicado em: 03/09/2021 | Edição: 168 | Seção: 3 | Página: 60

Órgão: Ministério da Economia/Fundação Escola Nacional de Administração Pública

EDITAL N° 94, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021

Processo nº 04600.002242/2021-62.

A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (Enap) e o Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento - PNUD, no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional BRA 16/022 -

"Capacidades e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável", tornam pública a abertura de

processo seletivo para contratação de consultoria técnica, conforme a seguir: 01 (uma) vaga para

consultor(a) pessoa física, para prestação de serviços de levantamento e sistematização do histórico das

ações da Enap, com o objetivo de qualificar a atuação da Escola e difundir conhecimento.

O(A) consultor(a) será responsável por realizar serviços de (i) levantar e sistematizar as principais

ações da Escola, desde a sua instituição por meio do Decreto n° 93.277, de 19 de setembro de 1986, até a

sua atual estrutura como fundação pública vinculada ao Ministério da Economia (ME); (ii) elaborar proposta

de difusão de conhecimento, de forma a promover a participação mais qualificada da Escola em foros

nacionais e internacionais, de temas relacionados à Escola de Governo, Transformação Governamental e

Inovação; (iii) identificar as experiências nacionais e internacionais da Escola, a fim de gerar um ambiente

de maior interação entre as diversas instituições afins.

O(a) candidato(a) deverá preencher o formulário disponível no seguinte endereço:

https://forms.gle/WrjFLauWaaPcyuZs7 , submetendo seu curriculum vitae à Comissão de Seleção,

conforme termo de referência, até às 23h59 do dia 13/09/2021. Em caso de dúvidas ou dificuldade com o

link, o candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-mail presidencia@enap.gov.br, indicando no

Assunto: Seleção consultor(a) PNUD - levantamento e sistematização do histórico das ações da Enap.

O edital, e anexos, estão disponíveis na página eletrônica https://enap.gov.br/pt/vagas, e no

site do PNUD.

ALINE DAMASCENO FERREIRA SCHLEICHER

Diretora Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA16/022

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


