
São Paulo, 05 de maio de 2021

PROCESSO DE SELEÇÃO ASSESSORIA PARA CURSO EAD ONLINE EM ESG PARA REDE BRASIL DO

PACTO GLOBAL

As empresas interessadas em participar do processo seletivo para a oportunidade de Assessoria para

Curso EAD em ESG da Rede Brasil do Pacto Global devem encaminhar EXCLUSIVAMENTE para o

e-mail gabriela.rozman@pactoglobal.org.br a documentação abaixo, em arquivos separados (até 9

MB):

1) Apresentação sobre a empresa (até 10 páginas/ slides) ou CV

2) Proposta financeira (enviar valores por mês)

Colocar como referência no campo assunto: “PROCESSO DE SELEÇÃO ASSESSORIA PARA CURSO EAD

EM ESG”

A data limite para recebimento das propostas é 13/05/2021. *

Propostas enviadas para qualquer outro e-mail que não o indicado acima e/ou enviadas com cópia

para qualquer outro e-mail serão desclassificadas.

OBS: QUESTIONAMENTOS REF. AO PROCESSO DEVERÃO SER ENVIADOS SOMENTE PARA O E-MAIL:

gabriela.rozman@pactoglobal.org.br

SOMENTE OS CANDIDATOS SELECIONADOS SERÃO NOTIFICADOS DO RESULTADO. CANDIDATOS NÃO

CONTACTADOS NUM PRAZO DE 20 DIAS, FAVOR CONSIDERAR A DESCLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA

ETAPA.
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Termo de Referência Assessoria para Curso EAD em ESG

1. SOBRE A REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL

Lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global é uma

chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas

áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que

contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. É hoje a maior iniciativa de

sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 13 mil membros em quase 80 redes locais, que

abrangem 160 países. Criada em 2003, a Rede Brasil do Pacto Global tem conquistado cada vez mais

espaço e relevância dentro do setor empresarial brasileiro, e também dentro da própria estrutura do

Pacto Global. É a terceira maior rede do mundo, com mais de 1000 membros. Em 2015, eram menos

de 500 participantes, um crescimento que superou a casa dos 70%. Os projetos conduzidos no país

são desenvolvidos dentro das seguintes Plataformas de Ação: Água e Saneamento, Alimentos e

Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e

Comunicação e ODS (esta última para engajar as empresas em relação à Agenda 2030).Atualmente

estão em andamento mais de 30 iniciativas nestas plataformas, que contam com o envolvimento de

centenas de empresas, assim como agências da ONU e agências governamentais.

2. DESCRITIVO DA VAGA

Contratação de assessoria para realização de um curso EAD em ESG da Rede Brasil do Pacto Global.

O Curso EAD em ESG será realizado em parceria com a empresa Conquer com objetivo de fornecer

conhecimento sobre ESG e o papel das empresas. A empresa contratada será responsável pela: 1)

assessoria na estrutura do conteúdo e indicação de especialistas convidados; 2) no

acompanhamento do desenvolvimento do curso EAD, garantindo qualidade no conteúdo e formato.

A assessoria responderá diretamente a(o) Gerente (a) de Conhecimento Rede Brasil do Pacto Global.

3. ATIVIDADES PREVISTAS

A empresa contratada deverá, entre outras atividades:

• Apoiar na criação da estrutura programática do curso, incluindo temas e especialistas a serem

convidados;

• Contribuir no acompanhamento do desenvolvimento do curso EAD.

4. LOCAL DE TRABALHO E INSUMOS

O trabalho deve ser realizado remotamente, do lugar mais conveniente para a empresa contratada. A

consultoria deve ter computador, com acesso à internet, e telefone celular para a realização deste

trabalho.



5. DISPONIBILIDADE

A consultoria deve ter disponibilidade para início previsto para 20 de maio de 2021 até 20 de agosto,

por 2 horas semanais.

6. HORAS DEDICADAS

Estima-se a dedicação, em média, de 2 horas por semana para a realização desta consultoria. Esse

total pode variar dependendo do mês e das entregas previstas.

7. CONFIDENCIALIDADE E DIREITOS AUTORAIS

Os conhecimentos e resultados produzidos no contexto desta consultoria serão cedidos à Rede Brasil

do Pacto Global sem qualquer ônus, com a devida atribuição de créditos ao(à) autor(a).


