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Edital Nº 101/2021

 

PROCESSO Nº 04600.002354/2021-13

A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (ENAP) torna pública a abertura de
processo sele�vo para contratação de consultoria técnica, conforme a seguir: 01 (uma) vaga para
consultor(a) pessoa �sica, no âmbito do Projeto “Capacidades e polí�cas públicas para o
desenvolvimento sustentável”, desenvolvido em parceria com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - Pnud, tem como obje�vo geral contribuir para o fortalecimento das capacidades
estatais para implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, por meio de
a�vidades de diagnós�co, produção e gestão de dados e capacitação e desenvolvimento de gestores
públicos. 

O objeto da contratação é consultoria, modalidade produto, pessoa �sica, especializada
em design de produtos digitais, o(a) qual contribuirá para melhoria da usabilidade e desenho das
jornadas dos usuários internos e externos de produtos digitais/ gamificação, no contexto da Semana de
Inovação.

O(a) candidato(a) deverá  preencher o formulário disponível no seguinte
endereço: h�ps://forms.gle/R4gCZ6kQz9NHvZsW8 , submetendo seu curriculum vitae e por�ólio à
Comissão de Seleção, conforme termo de referência, até às 23h59 do dia 16/09/2021.  Em caso de
dúvidas ou dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a  Enap pelo e-mail
fernanda.gastal@enap.gov.br, indicando no Assunto: Seleção consultor(a) Gamificação da Semana de
Inovação.

O edital e anexos estão disponíveis na página eletrônica h�ps://enap.gov.br/pt/vagas e no
site do PNUD.

ALINE DAMASCENO FERREIRA SCHLEICHER

Diretora Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA16/022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Aline Damasceno Ferreira Schleicher, Assessor(a), em

https://forms.gle/R4gCZ6kQz9NHvZsW8
https://enap.gov.br/pt/vagas
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09/09/2021, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0509018 e o código CRC 9C8689B0.

Referência: Processo nº 04600.002354/2021-13 SEI nº 0509018


