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Órgão: Ministério da Economia/Fundação Escola Nacional de Administração Pública

EDITAL Nº 65, DE 19 DE MAIO DE 2022

PROCESSO Nº 4600.001430/2022-54

A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (ENAP) torna pública a abertura de

processo seletivo para contratação de consultoria técnica, sendo 02 (duas) vagas para consultores(as)

pessoa física, conforme a seguir:

O(A) consultor(a) perfil Pesquisador Coordenador será responsável por realizar serviços de

pesquisa sobre o tema da contratualização de serviços na educação pública e elaboração de proposta de

documento técnico abordando as possibilidades de contratualização de serviços na educação pública e

coordenação de estudos de caso.

O(a) candidato(a) indicado no perfil Pesquisador Coordenador deverá preencher o formulário

disponível no seguinte endereço: https://bit.ly/consultor1-contratualizacao, submetendo seu curriculum

vitae à Comissão de Seleção, conforme termo de referência, até às 23h59 do dia 31/05/2022. Em caso de

dúvidas ou dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-mail

pesquisa.enap@enap.gov.br, indicando no Assunto: Seleção Consultor(a) OEI - Pesquisa Contratualização:

Perfil Pesquisador Coordenador.

O(A) consultor(a) perfil Pesquisador Sênior Assistente será responsável por realizar serviços de

pesquisa sobre o panorama da legislação acerca da contratualização de serviços na educação pública e

elaboração de proposta de documento técnico abordando o tema, incluindo a análise das legislações

contidas em estudos de caso a serem indicados.

O(a) candidato(a) indicado no perfil Pesquisador Sênior Assistente deverá preencher o

formulário disponível no seguinte endereço: https://bit.ly/consultor2-contratualizacao, submetendo seu

curriculum vitae à Comissão de Seleção, conforme termo de referência, até às 23h59 do dia 31/05/2022.

Em caso de dúvidas ou dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-

mail pesquisa.enap@enap.gov.br, indicando no Assunto: Seleção Consultor(a) OEI - Pesquisa

Contratualização: Perfil Pesquisador Sênior Assistente.

O edital, e anexos, estão disponíveis na página eletrônica https://enap.gov.br/pt/vagas e no site

da OEI.

LEONARDO KAZUO DOS SANTOS SERIKAWA

Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional OEI/BRA 20/001 -

ENAP
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