
Critério/Item Subitem Variação
Pontuação 

Máxima
Avaliação: Nota

Tempo de existência

A partir 03 anos = 10 pontos.

04 a 08 anos = 15 pontos. 09

a 11 anos = 20 pontos

Mais de 12 anos = 25 pontos.

25 25

Tipo de Ação                                       

(nº de projetos)

• Evento esportivo,

paradesportivo e de lazer = 5

ponto por projeto.

• Capacitação e qualificação de

pessoal técnico = 8 pontos por

projeto.

50 50

Experiência na execução de 

capacitação de pessoal técnico 

em parceria com organismos 

estaduais e federais 

Até 03 anos = 10 pontos.               

04 a 08 anos = 15 pontos.

09 a 11 anos = 20 pontos.  

Mais de 12 anos = 25 pontos.

25 20

II) Apresentação do Plano de Trabalho, 

apresentado em conformidade as 

diretrizes (Anexo II) e Anexo XIII ( 100 

pontos)

-

• Histórico das atividades = 25 

pontos

• Qualidade da proposta de 

trabalho = 25 pontos

• Clareza dos objetivos e metas = 

25 pontos

• Compatibilidade entre custos e 

benefícios = 25 pontos

100 70

III) Experiência dos palestrantes 

disponíveis para a contratação realização 

do projeto pleiteado (50 pontos)

Formação acadêmica do quadro 

técnico da instituição 

(graduação, pós-graduação, 

mestrado e doutorado)

• 01 Palestrante com graduação = 

5 pontos.        

• 01 Palestrante com 

especialização ou mestrando = 10 

pontos.            

•  01 Palestrante com mestrado 

ou doutorando = 15 pontos.        

• 01 Palestrante com  doutorado = 

20 pontos

50 50

250 215

• Histórico das atividades = 25 pontos 

• Qualidade da proposta de trabalho = 10 pontos -  a proposta atende parcialmente aos requisitos do objeto 

da seleção pública qual seja o apoio operacional a realização do mesmo;

•  Clareza dos objetivos e metas = 10 pontos - formulação inadequada dos objetivos  em relação ao edital 

uma vez que o objeto do mesmo é selecionar entidade que preste apoio operacional a  realização da 

qualificação de gestores de ligas de futebol do Estado da Bahia a ser executado pela Sudesb e não pela 

entidade;

• Compatibilidade entre custos e benefícios = 25 pontos

TOTAL:

ANEXO III – QUADRO DE RECURSOS HUMANOS – ESCOLARIDADE E/REQUISITOS –o palestrante

devera ter conhecimento dos temas que serão abordados (Teoria geral da Administração; Direito

Esportivo;Elaboração de Projetos;Marketing Esportivo;Relações Interpessoais e Ética;Formação de

equipes.

Relações Interpessoais e Ética (15 pontos) Suzana Franco Dorea mestrado em desenvolvimento

humano e responsabilidade) Tem perfil para ministrar palestra na temática Relações Interpessoais e Ética;

Marketing Esportivo – (10 pontos) - Felipe Gonzáles Argueiro – especialização em marketing e branding

– perfil para Marketing esportivo.

Direito Esportivo – (10 pontos) - Fernando Aguiar – especialização em gestão e marketing esportivo e

bacharel em direito;

Teoria Geral da Administração - (15 pontos) - Giseane Marques Lins - mestrado em ciências da

propriedade intelectual,especialização em Inovação,sustentabilidade e Gestão no 3º setor, graduação em

administração                                                                                                                                              

Foi apresentado outros profissionais porém a pontuação máxima ja foi alcançada.

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL DA ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE:FUNDAL

Observações| Diligências:

I) Experiência da entidade na realização

de projetos de capacitação de gestores,

comprovada por meio de atestado de

capacidade técnica pertinente e

compatível, com características do objeto

da parceria, mediante a apresentação de

cópias autenticadas dos instrumentos das

parcerias anteriores na condição de

convenente ou contratada, informando o

tempo de experiência, tipo de ação e

duração da ação desenvolvida. (100

pontos)

Mais de 12 anos

Existem mais parcerias mas a pontuação se limita a 50 pontos                                                                                                     

1-Programa Qualifica Bahia - contrato 044/2015 – 8 pontos

2- Programa Trilhas  - contrato 025/2015 – 8 pontos

3- Programa Trilhas para mulheres- contrato 015/2015 – 8 pontos

4-  Programa Qualifica Bahia - contrato 056/2014- 8 pontos

5-  Programa Qualifica Bahia - contrato 0111/2012 8 pontos

5- Programa Qualifica Bahia - contrato 084/2011 - 8 pontos

6 Programa na Trilha do Emprego- - contrato 086/2011- 8 pontos

7 Programa na Trilha do Emprego- - contrato 042/2010- 8 pontos

2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015; (11 anos)


