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EDITAL DE SELEÇÃO 01/2021 

 
 
Função: Consultoria para Avaliação de resultados  
A ANDI – Comunicação e Direitos está selecionando profissionais ou empresas para a 
prestação de serviço no âmbito das atividades desenvolvidas pela Rede Nacional 
Primeira Infância – RNPI. 
 
Objetivo 
Realizar a avaliação do processo de implementação e dos resultados alcançados 
oriundos do desenvolvimento das principais frentes de ação dos projetos financiados 
pela Fundação Bernard van Leer e pela Porticus para a RNPI, no período de 2018 a 2021. 
Esta avaliação deve tanto olhar em profundidade cada ação como nos permitir uma 
visão mais ampla da atuação da RNPI no cenário brasileiro nos últimos 4 anos. 
 
Prazo  
O prazo previsto para o desenvolvimento da consultoria é de até 90 dias com a entrega 
do produto final com data limite em 30 de setembro de 2021. 
 
Contexto 
A RNPI desenvolveu ao longo dos últimos quatro anos uma gama diversificada de ações 
e atividades cruciais, voltadas para a defesa, a promoção e a garantia dos direitos das 
crianças de 0 a 6 anos e para o fortalecimento da própria Rede, que só foram possíveis 
de serem concebidas e implementadas devido à parceria com a Fundação Bernard van 
Leer e com a Porticus. 
Tendo como referência o planejamento estratégico e a Teoria de Mudança da RNPI, a 
ANDI – Comunicação e Direitos, organização que vem desempenhando o papel de 
Secretaria Executiva da rede, no quadriênio 2018-2021, executou um rol específico de 
ações e atividades estratégicas para o avanço do campo da primeira infância no âmbito 
destes projetos. Por esta razão, está propondo a avaliação destas ações e atividades em 
consonância com a missão e os valores da Rede para que sirva de subsídio, memória 
institucional e inspiração para a continuidade das ações da RNPI. 
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Atividades que farão parte da avaliação 

• Incidência: Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância (FPMPI); CNJ; 
acompanhamento Legislativo. 

• Ensino à distância para a Elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância 
– PMPI. 

• Campanha Criança é Prioridade nas Eleições para Presidente, Governadores e 
Prefeitos. 

• Plataforma Observa – Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. 
• Comunicação: boletins, clippings, pautas especiais, Guias para a cobertura 

jornalística, oficinas de capacitação de jornalistas e radialistas. 
• Análise de mídia e premiação de Jornalistas Amigos da Criança. 
• Trabalho com as Universidades (matéria optativa sobre direitos das crianças e 

adolescentes). 
• Plano Nacional pela Primeira Infância – PNPI: revisão e atualização. 
• Atividades Institucionais: revisão e aprovação do regimento Interno; 

recebimento de novos membros e submissão para aprovação; atualização do 
cadastro dos membros; assembleias gerais, reuniões com o Grupo Diretivo. 

• Articulação com outras redes nacionais e internacionais. 
 
Perguntas norteadoras para a avaliação 

• Qual o legado da RNPI para o campo da Primeira Infância entre 2018 e 2021?  
• Quais os desafios enfrentados por essa gestão da SE-ANDI no contexto de crise 

social, econômica e política?  
• Como a Incidência da RNPI impactou a gestão municipal da Primeira Infância?  
• No que o trabalho da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância (FPMPI) 

contribuiu para o estabelecimento e avanço do MLPI e manutenção de políticas 
públicas para a PI? Olhar específico para o Programa Criança Feliz.  

• De que forma a articulação com o Pacto Nacional pela Primeira Infância vem 
contribuindo para a adesão do judiciário a esta agenda? 

• Os participantes do curso do EAD PMPI estão colocando em prática e elaborando 
os Planos Municipais pela PI nos seus municípios? 

• A adesão de candidatos/as à Campanha Criança é Prioridade nas Eleições tem se 
convertido numa decisão política destes em investir em PI? 
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• A plataforma Observa tem contribuído para subsidiar dados para a 
implementação de políticas públicas para a PI? 

• Os jornalistas e radialistas capacitados em PI vêm desenvolvendo mais 
matérias/reportagens sobre o tema? 

• Os resultados encontrados na Análise de Mídia nos servem como referência de 
identificação de lacunas para refletirmos sobre novas formas de atuação?  

• As disciplinas realizadas nas universidades têm despertado mais interesse sobre 
o tema? 

• O PNPI revisado está alcançando seu objetivo de se tornar uma Lei? 
• O PNPI tem sido um instrumento importante para implementação do Marco 

Legal da Primeira Infância (MLPI) e de políticas públicas para PI? 
• A ANDI alcançou os resultados pretendidos ao desempenhar o papel de 

secretaria executiva da RNPI? Quais aprendizados devem ser compartilhados 
com a próxima SE? 

• A voz da Sociedade Civil foi potencializada? 
• A RNPI tem atingido a sua missão? 
• Como avaliamos o espaço interno de diálogo na RNPI? 
• Como a sociedade, os parceiros, os membros e a SE avaliam estes 4 anos da ANDI 

à frente da RNPI, em especial, diante dos contextos encontrados (crise política, 
econômica e social e pandemia da Covid-19) 

 
A proposta apresentada deve conter 

• Apresentação dos consultores;  
• Descrição das avaliações realizadas pelos consultores com características 

semelhantes;  
• Currículo do grupo envolvido e uma breve descrição de trabalho anterior 

correlacionado; 
• Descrição da abordagem metodológica;  
• Descrição detalhada do escopo de trabalho e produtos esperados;  
• Cronograma detalhado para desenvolvimento de trabalho; 
• CNPJ e razão social (ou CPF, RG e nome do indivíduo);  
• Descrição, quantidade, valor unitário e total das entregas incluídas no serviço;  
• Formas de pagamento e prazos; e 
• Detalhes de contato (nome, telefone e e-mail). 
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Dos prazos e condições gerais 
Profissionais e/ou empresas que tenham interesse na prestação dessa consultoria 
devem enviar suas propostas para o e-mail: andi@andi.org.br, até o dia 11 de junho de 
2021, com o título “Edital de Seleção 01/2021 – Consultoria para Avaliação”. 
 
 
 


