
 

 

 
COMISSÃO DE ANISTIA 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE CONSULTORES 
 
PROJETO BRA 08/021 SELECIONA: 1(um) profissional especializado para elaboração  
de estudo técnico das condições para disseminação de práticas e ações de reparação, de 
verdade e de memória histórica implementadas pela Comissão de Anistia e elaboração de  
proposta de modelo de gestão de conhecimento e de informações visando aumentar a 
comunicação, dar transparência à agenda prioritária da política de Justiça de Transição no 
Brasil e promover sua replicação para governos e sociedade. 
Requisitos do candidato: Profissional de nível superior com formação mínima em nível 
de especialização, na área de Comunicação Social, preferencialmente com habilitação em 
jornalismo ou mídia eletrônica. É necessário ainda que o profissional tenha experiência 
mínima de 5 (cinco) anos em assessorias de comunicação e imprensa ou comunicação 
institucional a órgãos públicos.  
Valor do contrato: R$ 77.520,00 (setenta e sete mil e quinhentos e vinte reais), que serão 
distribuídos em 7 (sete) produtos. 
Insumos fornecidos: Diárias e passagens para viagens de acompanhamento de projetos 
finalizados e/ou em andamento para a consecução dos produtos, desde que devidamente 
justificadas e solicitadas com pelo menos 10 dias de antecedência. 
Duração: De 30/05/2014 a 31/12/2014 

Principais atividades:  

a) Elaboração de diagnóstico que indique principais problemas de gestão e disseminação 
de informações, práticas e conhecimentos acumulados. b) Desenvolvimento do modelo de 
gestão e monitoramento da disseminação de informações e conhecimentos das políticas e 
projetos Comissão de Anistia por meio das diversas mídias existentes.c) Elaboração de 
matriz de indicadores para auferir a efetividade da estratégia de difusão do conhecimento 
proposta pela consultoria. d) Produção de mapa de contatos nacionais e internacionais para 
a disseminação do material de comunicação da Comissão por meios eletrônicos de 
comunicação, emissoras de TV, Internet e Radioagência do Ministério da Justiça. e) 
Organização da produção de conteúdo multimídia e definição de modelo para a produção 
de informes eletrônicos de políticas de justiça transicional, para distribuição via Assessoria 
de Comunicação do Ministério da Justiça, publicação na web e demais veículos de mídia. 
f) Propor metodologia em articulação com a equipe da Comissão de Anistia e a Assessoria 
de Comunicação Social do Ministério da Justiça para implementação de comunicação 
junto aos governos locais e às redes, com o objetivo de disseminar conhecimento e 
informações, ampliar o acesso aos conteúdos de forma a melhorar os parâmetros de 
interação com os cidadãos e órgãos públicos que atuam com políticas de Justiça de 
Transição.  

Candidatura ao processo seletivo: os candidatos interessados devem enviar currículo 
completo até o dia 12 de maio de 2014 para o correio eletrônico projetoanistia@mj.gov.br, 
indicando no assunto “Candidatura Jornalista Redes Sociais 2014”. O Currículo deve ser 
preenchido no modelo que se encontra no Termo de Referência, em atenção ao disposto no 
Manual de Contratação de Consultorias da Controladoria-Geral da União, a fim de 



 

 

contribuir para a transparência e objetividade do processo seletivo e deve, ainda, ser 
colado no corpo do e-mail. Não serão aceitos currículos em anexo. Os candidatos que não 
observarem esses critérios serão automaticamente desclassificados. 
Processo de seleção: 1ª Fase – Análise de Currículo (classificatória); 2ª Fase – 
Apresentação de Trabalho Escrito (classificatória); e 3ª Fase - Entrevista (classificatória). 
Maiores informações: verificar o Termo de Referência da Contratação na sua íntegra 
disponível no sítio www.justica.gov.br ,menu “Sobre” , “Seleção e Concursos”. 
Não serão contratados servidores públicos (federal, estadual e municipal) ativos ou sob 
quaisquer tipos de licença, ressalvadas as situações previstas no art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal. 
PAULO ABRÃO PIRES JÚNIOR 
Diretor Nacional do Projeto BRA 08/021 
 
 
 

 


