
EDITAL DE SELEÇÃO: Nº 07/2010 

Contrato por Produto – Nacional

O INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL – ITSBRASIL, em atendimento ao disposto no 
Convênio  nº.  718640/2009 celebrado  com a  SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS 
HUMANOS - SEDH, torna público a realização do processo seletivo  para contratação de 
serviços  de  pessoa  física  realizar  gravação  das  atividades  de  Educação  em  Direitos 
Humanos.

DO CONVÊNIO
• Título: Revoluções: educação, história, direitos humanos, cinema e fotografia.

• Objeto: Realizar curso, seminário e oficinas e implementar site para capacitação 
em Direitos Humanos.

• Órgão: 20000 - Presidência da República

• Órgão  Vinculado:  20121  –  SECRETARIA  ESPECIAL  DOS  DIREITOS 
HUMANOS

• Código do programa: 2012120090022

• Nome do programa: 1402 – Educação em Direitos Humanos - Termo da Parceria 

• Número do Convênio: 718640/2009

• Número da Proposta SICONV: 075288/2009

• Número Interno do Órgão: 00104/2009

• Número do Processo: 00008000908200990

DO PROJETO
O projeto Revoluções nasce com o intuito de promover curso envolvendo conjunto de debates 
entre importante intelectuais brasileiros e internacionais, com o objetivo de discutir o sentido 
histórico das revoluções, tendo como base duas questões centrais na contemporaneidade: os 
direitos  humanos e  a  imagem na sociedade contemporânea,  em especial,  a fotografia  e  o 
cinema.

Além disso, o projeto realizará uma exposição de fotografias inspirada no livro Revoluções, 
organizado por Michael Löwy, e exibirá dois filmes:  Notícias de antiguidades ideológicas:  
Marx, Eisenstein, o Capital, de Alexander Kluge e  Filme Socialismo, de Jean-Luc Godard. 
Por  fim,  o  projeto  Revoluções contará  com  blog  e  site  educativos,  que  disponibilização 
material de discussão, material didático, ampla documentação e midiateca.

O projeto não visa à simples propagação das posições revolucionárias de outra hora, mas 
procura pensar uma questão essencial para os nossos dias: “Educar para qual sociedade?”

Como resposta, buscaremos relembrar uma utopia que visou reconciliar altruísmo e liberdade 
para,  enfim,  abordar  caminhos  contemporâneos  na  reinvenção  de  um  presente  mais 
democrático e igualitário. Recordar o passado revolucionário para pensar o presente, ou como 
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afirma Alexander Kluge em Novidades da antiguidade ideológica: “a utopia torna-se melhor 
e melhor ainda, enquanto esperamos por ela”.

Com início previsto para abril de 2011, o projeto se divide em quatro frentes, conforme segue:

• Curso sobre direitos humanos: Educação, revoluções e seus direitos?
• Exposição:  A  revolução  fotografada;  exibição  de  Notícias  de  antiguidades  

ideológicas: Marx, Eisenstein,  o Capital (Alexander  Kluge) e  Filme Socialismo 
(Jean-Luc Godard).

• Seminário sobre o imaginário das revoluções: Uma política do sensível.
• Blog e site educativos.

DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de pessoa física para realizar gravação das atividades de capacitação.

DOS OBJETIVOS DA CONSULTORIA
Esta  consultoria  visa  à  captação  dos  registros  dos  eventos  do  curso  e  do  seminário 
desenvolvidos pelo projeto para mídias digitais e edições das imagens

DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Atividade 1:  Captar os registros do curso para mídias digitais  e editar  as imagens 
captadas;

Atividade 2: Captar os registros do seminário para mídias digitais e editar as imagens 
captadas;

DOS PRODUTOS ESPERADOS
Produto 1: Registro audiovisual das atividades de capacitação do curso;

Produto 2: Registro audiovisual das atividades de capacitação do seminário.

DOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

• Formação acadêmica: Nível superior universitário na área de Audiovisual;

• Experiência profissional: experiência em produção audiovisual e em registro de 
eventos.

DA LOCALIDADE DO TRABALHO
São Paulo/SP.

DA DATA DE INÍCIO
18 de fevereiro de 2011
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DA DATA DE TÉRMINO
12 de maio de 2011

DOS PRODUTOS X HONORÁRIOS

Descrição Valor 
(em R$) Data prevista

Produto 1: Registro audiovisual das atividades de capacitação 
do curso 1.500,00 12/05/2011

Produto 2: Registro audiovisual das atividades de capacitação 
do seminário 1.500,00 12/05/2011

DA REMUNERAÇÃO
Valor total do(s) serviço(s): R$ 3.000,00

Número de parcelas: 02

Os  pagamentos  serão  feitos  após  apresentação  e  aprovação  dos  produtos  atestados  pela 
gerência executiva do ITSBrasil.

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

Curriculum Vitae, conforme modelo Lattes/CNPq (http://www.cnpq.br)

DATA LIMITE PARA ENVIO DOS CVS

15 de fevereiro de 2011

DO ENDEREÇO PARA ENVIO DE CVs: 

selecao@itsbrasil.org.br (Assunto: Consultoria – Gravação/Filmagem) 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Publicação do Edital no sítio do Instituto de Tecnologia Social – 
www.itsbrasil.org.br 01 de fevereiro de 2011

Recebimento dos currículos 15 de fevereiro de 2011 
(até as 23h59min)

Divulgação do resultado final
17 de fevereiro de 2011
(a partir das 18h00)

Contratação 18 de fevereiro de 2011

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL
Rua Rêgo Freitas, 454 – cj – 73 – República – SP/SP

Fone/Fax: (011) 3151-6499 – E-Mail: its@itsbrasil.org.br



Os  casos  omissos  neste  edital  serão  resolvidos  pela  Coordenação  Executiva  que  será  a 
instância máxima de deliberação e recursos relativos a este processo seletivo.

São Paulo, 31 de janeiro de 2011
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