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1. Objetivo da chamada

O objetivo desta chamada é criar um banco de dados de profissionais responsáveis por
aulas, conferências e cursos, especialmente atividades de treinamento em ambientes
virtuais de aprendizagem, que são realizadas no âmbito do Plano de Formação do Instituto
de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL.

2. Áreas de interesse

A chamada está aberta a profissionais universitários, especialistas nas áreas de:

● Democracia e direitos humanos
● Políticas para promover a igualdade (acesso à justiça e políticas de gênero)
● Novas tecnologias e mudança climática

3. Entrada no banco de dados

A chamada estará aberta até 10 de outubro de 2022.

4. Requisitos

Profissionais interessados em formar parte do banco de dados devem:

- Ser profissional independente com capacidade para emitir documentação oficial para
pagamentos recebidos, de acordo com os regulamentos do país de residência.

5. Procedimento

O Plano de Formação do IPPDH prevê o desenvolvimento de cursos virtuais, que podem
exigir a participação de professores(as) especialistas em diferentes áreas temáticas.
Nesses casos, o IPPDH emitirá uma chamada, após a preparação dos Termos de
Referência (TDR) correspondentes, convidando a totalidade ou parte dos(as) profissionais
que fazem parte do banco de dados a se candidatarem às diferentes chamadas para
apresentação de propostas.

6. Regulamentos



A contratação de profissionais responsáveis pelos cursos será realizada com base nas
disposições da Resolução (GMC) 60/18, Decisões (CMC) 14/09 e 32/09, e outros
regulamentos complementares.

7 - Como participar?

As pessoas interessadas em fazer parte do banco de dados devem

- Preencher o Formulário de Inscrição para a atualização do banco de dados do
Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL.

A apresentação deste formulário implica a concordância com todas as diretrizes deste
concurso, assim como a aceitação definitiva de todas as decisões tomadas pelo IPPDH em
relação a ele e à constituição do banco de dados. O recebimento do formulário será
considerado como um pedido de registro.

O IPPDH analisará o histórico profissional e a experiência de trabalho credenciada em cada
caso, e informará ao(à) candidato(a) sobre a decisão tomada sobre sua inscrição para
inclusão no Registro.

O fato de ser incluído(a) no banco de dados não implica qualquer direito ou prioridade a ser
considerado(a) em futuras contratações pelo IPPDH.

Para consultas, favor escrever para convocatoria@ippdh.mercosur.int

https://docs.google.com/forms/d/1mjHhj9lW0VcoX7xTPb4j0m_GynqLUq6G3A6E1OdofVQ/edit
mailto:convocatoria@ippdh.mercosur.int

