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EDITAL Nº 76, DE 10 DE AGOSTO DE 2021
PROCESSO Nº 04600.002085/2021-95
A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (ENAP) torna pública a abertura de
processo seletivo para contratação de consultoria técnica, conforme a seguir: 01 (uma) vaga para
consultor(a) pessoa física, para contribuir com a criação de cultura de atuação da Enap com foco no
desenvolvimento de competências.
O(A) consultor(a) será responsável por realizar serviços de mapeamento das ações de
desenvolvimento existentes na Enap que contribuem para o desenvolvimento de competências
transversais e de liderança; desenvolver uma metodologia / estratégia para a correlação entre os cursos
disponíveis no catálogo da Enap e as matrizes de competência; realizar o levantamento de referências e
publicações técnicas para propor uma metodologia que permita desenhar ou aperfeiçoar cursos com foco
no desenvolvimento de competências; realizar oficinas de trabalho para compartilhar a metodologia
sugerida com a equipe da Enap; desenhar uma proposta referencial de uma trilha de aprendizagem para o
desenvolvimento de uma das competências (transversal ou de liderança); e elaborar um Roadmap com
proposta de aprimoramento de outros serviços da Enap com foco em desenvolvimento de competências.
O(a) candidato(a) deverá preencher o formulário disponível no seguinte endereço:
https://bit.ly/OEIcompetencias , submetendo seu curriculum vitae à Comissão de Seleção, conforme
termo de referência, até às 23h59 do dia 20/08/2021. Em caso de dúvidas ou dificuldade com o link, o
candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-mail direx@enap.gov.br, indicando no Assunto:
Seleção consultor(a) OEI competências.
O edital, e anexos, estão disponíveis na página eletrônica https://enap.gov.br/pt/vagas, na
Diretoria Executiva e no site do OEI.
ALINE DAMASCENO FERREIRA SCHLEICHER

Diretora Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional OEI/BRA 20/001
- ENAP
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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