
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ3020  EDITAL Nº 02/2017 

1. Perfil: Contratação de consultoria para a elaboração de métodos e técnicas, objetivando 

implementar programas de educação e informação, por meio de material educativo e/ou meios 

tecnológicos no âmbito do combate à dopagem.      
2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Graduação em Educação Física, Mestrado e desejável Doutorado em 

Educação Física.  
4. Experiência profissional: Comprovada experiência de ensino e pesquisa preferencialmente em 

universidade estrangeira de no mínimo (03) três anos. Experiência em atividades de pesquisa em 

educação física, esporte olímpico e Paralímpico e legado esportivo. 

Conhecimentos/Habilidades Específicas: 

Fluência em Português 

Fluência em Inglês e Espanhol, com desejável fluência em um terceiro idioma. 

Desejável o conhecimento na implantação de ações de educação ligadas a área esportiva. 

Necessário conhecimento do Código Mundial Antidopagem e dos programas de educação 

Antidopagem da iNADO, WADA, COI e IOA. 

Necessário conhecimento específico em Educação Olímpica. 
5. Atividades: Elaborar e propor metodologia para criação e para desenvolvimento das atividades, a 

serem propostas para a área de Educação e Informação; 

Reunir-se com a equipe da ABCD, para definição e encaminhamento quanto aos produtos a serem 

entregues; 

Elaborar um calendário de ações de capacitação de educadores e multiplicadores de Educação 

Antidopagem; 

Apresentar resultados da consultoria mediante documentos técnicos das ações desenvolvidas e 

resultados alcançados, sempre que solicitado, e realizar alterações, quando necessárias, conforme 

orientação da ABCD-ME; 

Realizar orientações educacionais e de gestão da Antidopagem sempre que solicitado. 
6. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 01 - Documento técnico contendo plano de ação para criação de metodologia, a ser adotada 

para o desenvolvimento do material educativo bem como descrição das estratégias a serem utilizadas 

para a criação e implementação desse material, a ser utilizada pela Diretoria de Informação e 

Educação. 

Produto 02 - Documento contendo orientações técnicas para os jogos, dinâmicas e plataformas 

participativas que atenderão às atividades de Educação e Informação, que contemplem as faixas 

etárias definidas pela ABCD (Atletas de 12 a 14 anos. De 15 a 17 anos e acima de 18 anos). 

Produto 03 - Documento contendo proposta de Capacitação de profissionais para a multiplicação do 

programa de educação antidopagem em todo o país, que poderá ser aplicado através de sistema 

presencial ou de educação a distância. 

Produto 04 - Documento Final contendo proposta pedagógica do projeto a ser utilizado pela Diretoria 

de Informação e Educação. 
7. Local de Trabalho: Em qualquer local. Em caso de necessidade de viagens, as despesas com 

viagens serão custeadas pelo Projeto. 
8. Duração do contrato: 8 (oito) meses 

O processo seletivo será feito em duas etapas: a primeira, análise curricular; e a segunda, uma entrevista 

com os candidatos classificados. 

Os interessados deverão enviar o CV do dia 02/04/2017 até o dia 12/04/2017 até as 18h no endereço  
de e-mail: edital@abcd.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil. Serão desconsiderados 

os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital. Este edital também será publicado no site da 

UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos. 

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 

http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos


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. 

         

 


