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ASSOCIAÇÃO PRÓ-EDUCAÇÃO VIVENDO E APRENDENDO 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL  

PARA SELEÇÃO DE CONSULTORIA, 

PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, NA 

MODALIDADE PRODUTO, PARA 

PRESTAR SERVIÇOS DE MODERAÇÃO 

E MEDIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

COLETIVA DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO DA VIVENDO E 

APRENDENDO 

 

 A Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo, torna pública a retificação do edital 

de seleção para contratação de consultoria especializada, pessoa jurídica ou pessoa física, para 

prestar serviços de moderação e mediação das atividades, processos e dinâmicas relacionados à 

construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar (RE) da escola Vivendo 

e Aprendendo. 

 As alterações estão indicadas em negrito. 

 

4. PRAZO PARA INSCRIÇÃO 

 O prazo para inscrição inicia-se em 24 de maio de 2018 às 00h00 e se encerra em 11 de 

junho de 2018 às 23h59. A documentação exigida deverá ser encaminhada ao e-mail 

diretoria@vivendoeaprendendo.org.br, com o assunto “Seleção para moderação e mediação da 

elaboração e construção coletiva do PPP e RE”. 

 

9. ETAPAS 

 Etapa 1 – Divulgação do Edital no site da Vivendo e Aprendendo e na Secretaria da escola 

de 24/05/2018 a 11/06/2018. 

Etapa 2 – Apresentação das propostas de atuação, dentro do prazo para inscrição, que 

deverão conter a documentação da empresa ou do profissional que comprove as condições gerais 
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para participação nesta seleção indicados no Item 5 deste Edital, bem como a proposta metodológica 

para realização do serviço, proposta de valor.  

 Etapa 3 – Análise da documentação das empresas ou consultores para comprovação das 

exigências documentais. 

 Etapa 4 – Avaliação das propostas de atuação e de metodologia participativa. 

 Etapa 5 – Resultado Parcial, passível de recurso, a ser divulgado no site da Vivendo e 

Aprendendo e na Secretaria da escola até a data provável de 15/06/2018. 

Etapa 6 - Prazo de dois dias, subsequentes ao dia de divulgação do Resultado Parcial, para 

recurso. 

 Etapa 7 – Resultado final da seleção, a ser divulgado no site da Vivendo e Aprendendo e na 

Secretaria da escola até a data provável de 22/06/2018. 

 

10. CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital 24/05/2018 

Prazo para inscrição 24/05/2018 a 11/06/2018 

Análise da documentação e avaliação das proposta de 

atuação e de metodologia 

12/06/2018 a 14/06/2018 

Resultado Parcial 15/06/2018 

Prazo para recurso 18/06/2018 e 19/06/2018 

Resultado final 22/06/2018 

 


