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RESULTADO EDITAL DE SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO S - 

PESSOA FÍSICA Nº 009/2010 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO N.º: 009/2010. 

 

Trata-se de resultado do processo de seleção para a contratação de prestador 

de serviços para condução de Oficinas Técnicas para a priorização do Diagnóstico 

Municipal Participativo para o Desenvolvimento Humano Local (DMPDHL) nos municípios 

pilotos, referente Projeto de Fortalecimento de Capacidades para o Desenvolvimento 

Humano Local (DHL), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), no quantitativo de 01 (uma) vaga. 

 

O presente processo foi desmembrado em 02 (duas) vagas, sendo 01 para 

atendimento referente ao Produto 1 e outra para atendimento ao Produto 2 referente 

Termo de Referência nº 15.2010, devido à dificuldade em encontrar profissional que 

atenda todo o escopo do edital. 

 

Consultora Contratada (conforme resultado parcial publicado): 

 

1. Silvana Helena Granemann. Contrato datado de 18 de janeiro de 2011, com prazo de 

vigência de 70 (setenta) dias, para realização das atividades referente ao Produto 1, a 

seguir transcrito: 

 

Produto 1  – Preparação, condução e relatoria de 02 (duas) Oficinas para a priorização 

dos temas municipais na elaboração do Plano de Ação Estratégico, uma em cada 

município piloto (24 horas de Oficina por município + 10 horas preparação e 10 horas 

elaboração relatório). 

 

Consultor Contratado: 
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2. Júlio César Magalhães de Almeida. Contrato datado de 01 de fevereiro de 2011, com 

prazo de vigência de 70 (setenta) dias, para realização das atividades referente ao 

Produto 2, a seguir transcrito: 

 

Produto 2  – Preparação, condução e relatoria de 02 (duas) Oficinas para a priorização 

dos temas municipais na elaboração do Plano de Ação Estratégico, uma em cada 

município piloto (24 horas de Oficina por município + 10 horas preparação e 10 horas 

elaboração relatório). 

 

Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2011. 
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