
Edital Nº 190/2020

 

PROCESSO Nº 04600.003841/2020-12

A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (Enap) torna pública a abertura de
processo sele�vo para contratação de consultoria técnica, conforme a seguir: 01 (uma) vaga para
consultor(a) pessoa �sica, para o desenvolvimento de estudo, análise, detalhamento, e prospecção de
desdobramentos em níveis ver�cais das competências de liderança mapeadas pela Escola Nacional de
Administração Pública - Enap.

O(A) consultor(a) será responsável por realizar os seguintes produtos: 

PRODUTO 1: Levantamento de experiências de desdobramentos de competências de
liderança em conhecimentos, habilidades e a�tudes (CHA) ou desdobramentos similares. 

 PRODUTO 2: Levantamento de experiências de desdobramentos de competências de
liderança em níveis de proficiência e sua relação com posições ocupadas pelos altos execu�vos na
administração pública ou desdobramentos similares. 

PRODUTO 3: Apresentação de proposta de desdobramento das competências de liderança
mapeadas pela Enap em conhecimentos, habilidades e a�tudes (CHA). 

PRODUTO 4: Apresentação de proposta de desdobramento das competências de liderança
mapeadas pela Enap em níveis de proficiência de acordo com posições ocupadas pelos altos execu�vos
na administração pública.

 

O(a) candidato(a) deverá  preencher o formulário disponível no seguinte
endereço: h�ps://bit.ly/inscricaoconsultorlideranca, submetendo seu curriculum vitae à Comissão de
Seleção, conforme termo de referência, até o dia 15 de janeiro de 2021.  Em caso de dúvidas ou
dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a  Enap pelo e-
mail altosexecu�vos@enap.gov.br, indicando no Assunto: Seleção consultor(a) - Desdobramento das
competências de liderança da Enap. 

O edital, e anexos, estão disponíveis na página eletrônica h�ps://enap.gov.br/pt/vagas, na
Diretoria de Educação Execu�vos e no site do OEI.

ALINE DAMASCENO FERREIRA SCHLEICHER
Diretora Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional OEI/BRA 20/001 - ENAP
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Documento assinado eletronicamente por Aline Damasceno Ferreira Schleicher, Assessor(a), em
14/12/2020, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0458261 e o código CRC 7F7CF273.

Referência: Processo nº 04600.003841/2020-12 SEI nº 0458261


