MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA EMPRESA
A AVSI Brasil (www.avsibrasil.org.br) em parceria com a Enel Green Power, que atua no
desenvolvimento, construção, geração e operação de energia procedente de fontes renováveis, executa
o Programa de Educação Ambiental e Saúde, no Complexo Eólico Lagoa dos Ventos III que está sendo
implantado no sul do estado do Piauí.
O Programa de Educação Ambiental e Saúde tem como objetivo desenvolvper ações na área de
influência do empreendimento, envolvendo a população local, a comunidade escolar e os colaboradores
das empresas com vistas a consolidar e articular ações de minimização dos impactos ambientais
provenientes do empreendimento. Promover a sensibilização na economia no uso dos recursos naturais,
bem como potencializar as atividades desenvolvidas no ambiente escolar referentes a questão
ambiental.
Por meio deste edital, a AVSI Brasil lança seleção para empresa especializada na execução de cursos de
capacitação de multiplicadores na modalidade presencial, com temas voltados para questões
socioambientais, bem como a elaboração de materiais de divulgação, e materiais didáticos para os
participantes. As atividades terão como público alvo Profissionais da educação e saúde, líderes
comunitários, alunos com perfil de multiplicadores, lideranças comunitárias e associados identificados
como potenciais multiplicadores de organizações sociais das áreas de influência do empreendimento,
localizadas no estado do Piauí, nos municípios de Queimada Nova, Lagoa do Barro e Dom Inocêncio.
As empresas interessadas em participar desta seleção deverão portfólio, apresentações ou demais
informações e arquivos, onde possa ser demonstrada a metodologia prévia proposta, a experiência, o
pessoal-chave, e a competência para desenvolver o serviço proposto.
Os documentos deverão ser enviados via e-mail para aline.carvalho@avsi.org.br, até o dia 20 de janeiro
de 2022, destacando no assunto do e-mail: Empresa para condução de curso de formação de
multiplicadores

Durante o processo de seleção, apenas uma empresa será selecionada em base à qualificação
demonstrada para a realização das atividades requeridas.

Salvador/BA, 14 de janeiro de 2022.
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