MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
A AVSI Brasil é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, constituída em 2007 para melhorar
as condições de vida das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade somos uma
organização local vinculada ao contexto internacional por meio de uma parceria com a Fundação
AVSI, ONG de origem italiana que atua no Brasil desde os anos 80 e que estimulou a criação da
AVSI Brasil.
Através deste edital, a AVSI Brasil lança a seleção para contratação de empresa de design
instrucional, design de aprendizagem, educação à distância ou afins para o planejamento e
desenvolvimento de um produto educacional (livro digital), cuja proposta é ser um material
pedagógico interativo que inclui o uso de texto, imagens, vídeos, ilustrações e exercícios, de fácil
navegação para leitura online.
Os conteúdos serão desenvolvidos a partir da sistematização da metodologia de mobilização
comunitária a partir de princípios da Comunicação para o Desenvolvimento no âmbito do Projeto
de Resposta à Covid-19. O trabalho deverá incluir uma análise dos conteúdos a serem incluídos
no livro digital e tratamento desses conteúdos para transformá-los em um objeto educacional
digital completo, que também deve ser disponibilizado em PDF estático para download. Esperase também que a empresa contratada ofereça uma orientação sobre o conteúdo a ser
desenvolvido, melhor forma de apresentá-lo, além da elaboração de identidade visual do projeto,
adaptação de linguagem dos conteúdos, padronização e divisão, diagramação, criação das artes,
gravação e edição de vídeos. O documento será destinado para a capacitação de um público
amplo na metodologia, tendo como foco principal gestores municipais, gestores escolares e
lideranças comunitárias.
A AVSI Brasil convida empresas especializadas em manifestarem interesse em participar ao
processo seletivo. Interessadas em participar desta seleção, as empresas deverão enviar o
Portfólio comprovando os serviços prestados, a experiência e competência para execução dos
serviços.
Os documentos deverão ser enviados para o e-mail aline.carvalho@avsi.org.br, em um prazo
máximo de 07 (sete) dias corridos a partir da data de publicação desta manifestação.
Durante o processo de seleção, apenas uma empresa será selecionada para executar os serviços
de acordo com o método de qualificação do consultor.
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