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PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

Projeto BRA/21/010 

 

Fortalecimento de capacidades de gestão e de inovação nas ações promovidas pela 

Enfam para a promoção jurisdicional efetiva  

 

 

CONVOCAÇÃO nº 02/2022 

Seleção de Projetos 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com a Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), no âmbito do Projeto 

BRA/21/010 - Fortalecimento de capacidades de gestão e de inovação nas ações promovidas 

pela Enfam para a promoção jurisdicional efetiva, torna pública a presente Convocação para 

seleção de instituição parceira para o desenvolvimento de diagnóstico e desenho de 

projetos de tecnologia, voltado ao desenvolvimento de metodologias e ferramentas 

inovadoras de suporte à atuação da Enfam e CONVIDA os/as interessados/as a 

apresentarem propostas, nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. ANTECEDENTES 

O projeto “BRA/21/010 - Fortalecimento de capacidades de gestão e de inovação nas ações 

promovidas pela Enfam para a promoção jurisdicional efetiva” tem como objetivo desenvolver 

subsídios para estruturação, inovação e melhoria contínua do Poder Judiciário, auxiliando na 

formação e aperfeiçoamento de excelência das magistradas e magistrados Estaduais e Federais 

e, quando possível, dos serventuários da Justiça, para que possam promover a Justiça em 

sintonia com a expectativa da sociedade.  
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O público-alvo beneficiário direto do projeto são cerca de 18.000 magistrados e magistradas e 

até 40 Escolas Judiciais e de Magistratura. De forma ampla, o projeto trará ainda benefícios 

para toda a sociedade brasileira, ao contribuir para o fortalecimento da Justiça no país. 

 

Nesse sentido, as ações previstas têm como foco desenvolver estudos, novas metodologias, 

diagnósticos e ações educacionais e criar mecanismos e instrumentos que auxiliem na 

estruturação das atividades educacionais, de gestão e de coordenação da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) a partir da perspectiva da inovação e 

da efetividade na prestação jurisdicional para toda a sociedade brasileira. 

Para o alcance desses objetivos, o projeto prevê os seguintes eixos de atuação. 

 

Eixos 

1. Estratégia de fortalecimento e inovação em ações de formação e aperfeiçoamento de 

magistrados desenvolvida e implantada em caráter piloto. 

2. Metodologias para fortalecimento da produção e gestão de conhecimento aplicado a 

prioridades da justiça brasileira elaboradas e implantadas 

3. Plano de fortalecimento de capacidades técnicas e de gestão da Enfam desenvolvido 

4. Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas. 

 

O projeto tem vigência prevista até 31 de dezembro de 2024 e poderá ser prorrogado se 

necessário. 

 

A presente parceria será desenvolvida no âmbito dos eixos 1 e 2 supracitados, visando o 

desenvolvimento de diagnóstico e desenho de projetos de tecnologia, voltado ao 

desenvolvimento de metodologias e ferramentas inovadoras de suporte à atuação da 

Enfam, conforme detalhado neste edital. 

 

A partir dos avanços da tecnologia nos últimos anos, em todos os setores da sociedade, inclusive 

nas organizações públicas, a Enfam, em parceria com o PNUD, envidam esforços para que 

essas novas tecnologias possam melhorar os processos administrativos das instituições 
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públicas. O contexto da pandemia de COVID-19, adicionalmente, tornou essas demandas de 

aprimoramento em caráter urgente.  

Nesse sentido, a parceria com universidades e demais instituições de pesquisa torna-se 

estratégica para a busca de inovação e prontidão tecnológica na Enfam. 

 

 

2. OBJETO 

2.1 A presente convocação tem por objeto a seleção de pessoa jurídica, pública e/ou privada 

sem fins lucrativos, que, atendendo aos requisitos e termos constantes nesta convocação, tenha 

interesse e habilidade técnico-científica para o estabelecimento de parceria com foco em 

seleção de instituição parceira para o desenvolvimento de diagnóstico e desenho de 

projetos de tecnologia, voltado ao desenvolvimento de metodologias e ferramentas 

inovadoras de suporte à atuação da Enfam. 

2.2 A partir da análise das principais áreas de atuação da Enfam - área educacional, 

administrativa e financeira - a parceria almeja propiciar uma análise técnica dos sistemas 

utilizados e necessários, a fim de verificar qual mais se alinha às demandas da Enfam, com o 

advento também do programa de pós-graduação. A partir desse diagnóstico, espera-se que 

sejam propostas melhorias e possíveis integrações entre os sistemas para que os processos de 

trabalho da instituição possam ser automatizados e concluídos. 

2.3 Gestão Pedagógica e Administrativa: EducaEnfam (desenvolvimento próprio e serve 

também em parte para a área administrativa – projeto básico de contratações e emissão 

requerimento passagens e diárias), Moodle e Teams for Education (gratuitos), Zoom (licença 

adquirida) e SIGAA (desenvolvido no espoco do acordo com UFRN); administrativamente o 

sistema SEI (gestão documental); e o Administra (gestão contratual STJ). 

 

3. PRAZO 

3.1 A instituição selecionada terá o prazo de até noventa  (90) dias para desenvolver as ações 

previstas no documento técnico constante do produto esperado com cronograma detalhado a 

ser validado pela Enfam, sendo possível a prorrogação do prazo, sem aditivo de valores, desde 

que devidamente justificada em razões concretas. 
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4. PRODUTOS ESPERADOS 

4.1 A instituição selecionada ficará responsável pelo desenvolvimento dos produtos 

relacionados abaixo:  

 PRODUTO DESCRIÇÃO 

1 – Documento técnico 

contendo o diagnóstico e o 

plano de trabalho a ser 

realizado para 

identificação dos 

problemas existentes e 

priorização das soluções a 

serem propostas 

Documento técnico contendo o diagnóstico realizado com os 

problemas identificados para as áreas de gestão 

educacional/pedagógica (secretaria acadêmica, projetos 

educacionais, inscrições, certificações, aulas a distância, 

remota, híbridas, entre outros) e gestão administrativa 

(emissão passagens, requisições de passagens e diárias, 

controle orçamentário/financeiro, convites a docentes, 

contratos docentes, documentação, comprovantes IRPF, e-

social, entre outros), a partir das necessidades e prioridades 

apresentadas pela Enfam e dos estudos dos sistemas 

utilizados pela Enfam e pelas Escolas Judiciais e de 

Magistratura. 

 

Observação: deverá ser apresentado, juntamente ao 

diagnóstico inicial, o plano de trabalho para o 

desenvolvimento dos produtos 2, 3 e 4, a ser aprovado pela 

Enfam.  
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2 - Documento técnico 

descrevendo a metodologia 

da pesquisa (survey) e o 

questionário a ser aplicado 

O documento deverá conter metodologia detalhada para 

realização de survey junto das Escolas Judiciais sobre a 

melhoria dos fluxos, especificando amostra, estratégia de 

aplicação, questionário e técnica de análise das respostas, 

bem como cronograma detalhado de sua execução. 

Observação: A equipe responsável pelo produto 2 deverá ser 

a mesma para a realização do produto 3.  

3 - Documento técnico de 

aplicação do Survey com 

análise das respostas 

recebidas   

Documento técnico contendo o a devolutiva das escolas  com 

os problemas identificados para as áreas de gestão 

educacional/pedagógica (secretaria acadêmica, projetos 

educacionais, inscrições, certificações, aulas a distância, 

remota, híbridas, entre outros) e gestão administrativa 

(emissão passagens, requisições de passagens e diárias, 

controle orçamentário/financeiro, convites a docentes, 

contratos docentes, documentação, comprovantes IRPF, e-

social, entre outros), a partir das necessidades e prioridades 

apresentadas pelas Escolas Judiciais e de Magistratura em 

consonância ao diagnóstico inicial. 

 

Observação: O produto 3 deve ser realizado pela mesma 

equipe do produto 2. 

4 – Relatório de propostas 

de soluções referente ao 

diagnóstico realizado sobre 

os problemas identificados, 

voltado a melhorias ao 

trabalho da Enfam área – 

Gestão 

Educacional/Pedagógica/ 

Relatório de propostas aos problemas identificados a partir 

do documento técnico de diagnóstico, que otimize o trabalho 

da Enfam e das Escolas Judiciais, no que se refere à gestão 

educacional/pedagógica (secretaria acadêmica, projetos 

educacionais, inscrições, certificações, declarações; aulas a 

distância e/ou híbridas, credenciamento, reconhecimento de 

cursos, entre outros) e à gestão administrativa/financeira 

(projetos básicos, convite e documentação docentes, demandas 
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Administrativa/Financeira 

 

 

 

de passagens e diárias, entre outros) e orçamentária (projetos, 

pagamento, controle orçamentário, E-social, comprovantes IRPF, 

entre outros). O componente deverá ser elaborado a partir da 

análise dos sistemas existentes e em utilização pela Enfam 

(EducaEnfam, SIGAA, administra/STJ, entre outros). As Escolas 

Judiciais poderão utilizar o mesmo sistema ou ainda o 

sistema adotado pela Enfam ser capaz de integrar ou captar 

as informações essenciais para relatórios gerenciais 

nacionais de responsabilidade da Enfam. O componente 

deverá ser elaborado a partir da análise dos sistemas 

existentes e em utilização pela Enfam (EducaEnfam, SIGAA, 

SEI, Zoom, Teams for Education, Moodle, Administra/STJ, 

entre outros). O produto deverá conter a documentação 

técnica das soluções, bem como os manuais e scripts técnicos 

a serem desenvolvidos e a quantidade necessária de recursos 

humanos, tecnológicos e estimativa financeira para 

desenvolvimento. Os requisitos devem ser especificados para 

que a equipe da Enfam de desenvolvimento ou futura equipe 

a contratar possa desenvolver ou aperfeiçoar sistema a partir 

desses requisitos documentados. 
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5 - Relatório final contendo 

os resultados do 

diagnóstico para 

compartilhamento com a 

Enfam e as Escolas 

Judiciais 

Relatório contendo a apresentação dos resultados do 

diagnóstico realizado a partir dos problemas identificados em 

todas as áreas de atuação da Enfam, contendo a(s) 

solução(ões) propostas para o desenho de projeto de 

tecnologia a ser desenvolvido que otimize o trabalho da 

Enfam e das Escolas Judiciais. O relatório deverá ser 

apresentado pela instituição parceira à equipe da Enfam com 

o intuito de garantir a compreensão e sustentabilidade da 

proposta das ferramentas e metodologias desenhadas no 

âmbito deste acordo, bem como sua melhoria contínua pela 

equipe técnica da Enfam e das Escolas Judiciais. 

 

A instituição deverá ser responsável pela preparação e 

sistematização dos resultados do evento, com a preparação 

de arquivos e demais documentos preparatórios para evento 

em formato online, com cerca de 40 representantes das 

Escolas Judiciais e equipe Enfam. 

 

4.2 O produto 1 deve conter a identificação dos principais problemas e necessidades de 

aprimoramento das áreas de atuação da Enfam (gestão pedagógica, acadêmica, administrativa 

e financeira) a partir de observação de melhores práticas existentes no âmbito acadêmico 

universitário e do mercado.  

 

4.3 O produto 4 deve incluir a entrega da documentação referente ao desenvolvimento, registro 

e transferência de conhecimento e as soluções propostas, com o desenho de proposta de 

integração entre os diversos processos de trabalho e sistemas existentes a serem desenvolvidos 

na Enfam, acompanhado de especificação de requisitos para a soluções propostas, conforme o 

produto 1.  

 

4.3.1 Os produtos 2/3 (survey) e 4 (relatório de propostas) poderão contar com equipes próprias, 

de modo que sejam realizados de forma independente, conforme a priorização e plano de 

trabalho aprovado pela Enfam. As equipes poderão ter os mesmos componentes (discentes e 
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coordenadores/docentes) desde que o prazo pactuado no plano de trabalho seja cumprido e os 

perfis técnicos sejam atendidos. 

 

4.3.2 O produto 4 poderá ser elaborado por no mínimo duas equipes (uma para demandas de 

gestão educacional/acadêmica e outra para as de gestão administrativa/financeira), com atuação 

de forma independente, para atendimento do prazo, conforme as demandas validadas no 

produto 1. 

 

4.4 Somente serão pagos os produtos que efetivamente atenderem tecnicamente às demandas 

exigidas nestes Termos de Referência e que tiverem a qualidade exigida para a consultoria. Os 

produtos somente serão considerados como entregues após avaliação e aprovação da Enfam, o 

que deverá acontecer no prazo estimado de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrega. 

 

4.5 Constatada qualquer inconformidade ou ausência de informação julgada necessária no 

produto entregue, este será devolvido a instituição parceira, com anotações dos comentários e 

observações, para que sejam feitas as devidas alterações ou correções no prazo de até 15 

(quinze) dias, contados da data de devolução. Todas as alterações ou correções solicitadas 

deverão ser avaliadas e devidamente respondidas para aprovação final. 

 

 

4.7 ATIVIDADES  

4.7.1 Realizar reuniões de planejamento, acompanhamento e apresentação dos produtos com as 

equipes da ENFAM e do PNUD. 

4.7.2 Desenvolver o planejamento detalhado dos trabalhos previstos neste acordo, observando 

os prazos previstos, bem como o escopo das entregas. 

4.7.3 Realizar reuniões periódicas de orientação e supervisão dos discentes participantes do 

projeto em tecnologia da informação, de forma a otimizar o seu processo de formação bem 

como assegurar a conclusão dos resultados previstos para o acordo. 

4.7.4 Desenvolver os produtos previstos no acordo em estreito alinhamento com a equipe da 

ENFAM. 
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4.7.5 Realizar ações de transferência de conhecimentos à equipe da ENFAM, de forma que as 

ferramentas e metodologias desenvolvidas/aprimoradas no âmbito deste acordo sejam 

plenamente internalizadas pela equipe da ENFAM, com foco em sua sustentabilidade. 

O trabalho poderá ser realizado presencialmente na sede da Enfam ou de forma remota. 

 

5. ELEGIBILIDADE 

5.1 Serão consideradas elegíveis instituições públicas e/ou privadas sem fins lucrativos, tais 

como instituições de ensino superior, centros de Tecnologia da Informação, fundações e 

institutos que comprovadamente atuam ou realizam estudos e projetos relacionados a tecnologia 

da informação, formação/atualização profissional e/ou no desenvolvimento de soluções com 

aplicação de tecnologia. 

5.2 Para fins de comprovação das atividades, as instituições deverão encaminhar no ato da sua 

inscrição na seleção pública, cadastros de grupos e projetos no Diretório dos Grupos em  

Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) ou Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com área de concentração ou linha de pesquisa ou 

extensão ligadas às áreas temáticas indicadas, e/ou outros documentos que comprovem as 

atividades na área temática. 

 

5.3 Equipe mínima para estudos e análise de requisitos em Tecnologia da Informação: 

 

5.3.1 É obrigatória a indicação de um coordenador-geral que deverá, necessariamente, possuir 

doutorado na área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, tecnologia da informação ou 

cursos correlatos e experiência na área. 

 

5.3.2 A equipe mínima de trabalho deverá contar a indicação, no momento da propositura, de 

2 (dois) pesquisadores com mestrado e experiência nas áreas de tecnologia da informação e 

inovação aplicadas à educação e aos processos formativos, responsáveis pela supervisão 

metodológica dos trabalhos. 
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5.3.3 A equipe de trabalho poderá ser designada no momento da implementação do projeto, 

desde que estejam vinculados à instituição proponente e possuam experiência compatível com 

a proposta apresentada. 

Observação 1: em razão da situação de pandemia COVID-19, as reuniões presenciais previstas 

podem ser realizadas em ambiente virtual conforme a necessidade.   

6. HABILITAÇÃO 

6.1 As instituições interessadas em participar do processo seletivo deverão apresentar: 

6.1.1 Relação nominal da equipe: deverá ser coordenada por profissional com título 

acadêmico em nível de doutorado em área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, 

tecnologia da informação ou cursos correlatos e experiência na área (coordenador/a-geral da 

equipe em Tecnologia da Informação), e composta por equipe mínima de 2 (dois) pesquisadores 

nominalmente indicados no momento da propositura. Para fins de apresentação da equipe, 

deverão ser disponibilizados os currículos lattes de todos os membros e suas respectivas 

qualificações pessoais, incluindo o endereço eletrônico (e-mail) e telefones do/a coordenador/a 

para contato. A equipe de Tecnologia da Informação deverá ser constituída considerando a 

necessidade de mobilização de saberes de diferentes áreas do conhecimento, conforme as 

diretrizes em Tecnologia da Informação e em alinhamento com a metodologia a ser apresentada 

pela instituição. 

6.1.2 A instituição proponente, com ênfase em sua experiência anterior na área temática, deverá 

indicar, se for o caso, os respectivos grupos de pesquisa cadastrados no Diretório dos Grupos 

de Tecnologia da Informação do CNPq ou Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela 

CAPES. 

6.1.2.1 A Instituição proponente deve comprovar seu histórico e experiência nas áreas temáticas 

indicadas. 

6.1.2.2 Com relação à apresentação da equipe e da instituição proponente, serão consideradas 

somente as informações encaminhadas como parte integrante das propostas apresentadas no 

âmbito desta convocação. Deverão ser incluídas nas propostas de todas as informações 

pertinentes ao julgamento desses critérios, mesmo que constantes em currículos lattes, sites 

institucionais, diretórios e grupos de Tecnologia da Informação publicamente disponíveis (por 
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exemplo, Diretório dos Grupos de pesquisa do CNPq ou Programas de Pós-Graduação 

reconhecidos pela CAPES, com área de concentração ou linha em Tecnologia da Informação 

ligadas às áreas temáticas indicadas). 

6.1.3 Cronograma de realização, observando os marcos iniciais e final estabelecidos nesta 

Convocação para execução do projeto, bem como, o prazo para entrega dos produtos e 

desembolso detalhados no item 7.3 deste edital. 

6.1.4 Orçamento detalhado com descrição dos custos de implementação do projeto 

( separados por produto) e prazos para utilização dos recursos oriundos do apoio financeiro do 

Projeto BRA/21/010 (cronograma de desembolso). 

6.1.4.1 O orçamento deve englobar o planejamento das ações que serão executadas com os 

recursos disponíveis em cada etapa, conforme os prazos de entrega dos produtos. Despesas 

administrativas só serão aceitas quando inequivocamente vinculadas ao objeto do edital, sendo 

imprescindíveis à sua realização. Caso despesas administrativas estejam previstas, estas devem: 

a) estar discriminadas na proposta da instituição; b) serem necessárias e proporcionais ao 

cumprimento do objeto; c) deve ser apresentada a memória de cálculo do rateio da despesa, 

vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela 

de despesa; e d) sejam contabilizadas de forma individualizada e mantidas em arquivo 

devidamente documentadas, de forma a permitir eventuais verificações dos órgãos de controle. 

6.1.4.2 O orçamento deve definir, previamente, a partilha dos recursos a serem utilizados para 

remuneração direta do/a coordenador/a doutor/a e dos membros da equipe do projeto de 

Tecnologia da Informação. 

6.1.5 Proposta expressa de contrapartida institucional à parceria, que pode englobar desde 

a destinação de instalações físicas específicas até o aporte de recursos humanos ou financeiros 

ao projeto. É necessário informar, por exemplo, as áreas dos profissionais e quantos, a 

instalação física disponibilizada (sala, prédio, com qual estrutura física) ou o montante aportado 

no projeto. 

6.1.6. Comprovação de documentação da instituição proponente: 

6.1.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

6.1.6.2. Cópia do Estatuto Social ou equivalente. 
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6.2 Os projetos poderão ser apresentados em conjunto com outras instituições. Em caso de 

projetos conjuntos, deverá ser identificado, no projeto apresentado, a instituição proponente, 

que liderará os trabalhos, que será a responsável por firmar o acordo no âmbito do projeto e 

realizar a gestão dos recursos. 

6.2.1 Mesmo que outras instituições subscrevam a proposta selecionada, a instituição 

proponente será exclusivamente responsável por sua execução, não podendo transmitir tal 

responsabilidade a terceiros, nos termos da Carta de Acordo a ser formalizada. 

6.2.2 Caso a proposta seja apresentada em conjunto com outras instituições, deve-se comprovar 

parceria entre as instituições e definir, previamente, a divisão de trabalho. 

6.3 As propostas deverão ser assinadas pelo/a representante legal da instituição proponente e 

pelo/a coordenador/a do projeto em Tecnologia da Informação. 

 

6.4 Não será aceita a substituição da instituição proponente por outra. Essa vedação aplica-se 

inclusive a universidades e suas fundações de apoio ou mantenedoras. Caso a fundação de apoio 

seja a executora do produto, ela deverá ser também a proponente. 

 

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 As propostas apresentadas pelas instituições deverão cumprir integralmente os requisitos 

previstos na presente convocação. 

7.2 A seleção das propostas submetidas em razão da presente convocação será realizada por 

intermédio de análises e avaliações comparativas por Comitê nomeado para esse fim, 

especialmente considerando o mérito técnico-científico do projeto e proponente, observando-

se os seguintes critérios e pontuações: 

 

ITEM 
CRITÉRIO DE 

AVALIAÇÃO 
OBJETIVO PONTUAÇÃO 

A Adequação temática 

Avaliar a efetiva compreensão do 

tema apresentado e se a proposta 

contempla as diretrizes expostas. 

20 
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B 
Experiência da 

instituição 

Avaliar a experiência da 

instituição nas áreas temáticas 

correlatas ao objeto do presente 

edital 

30 

C Composição da equipe 

Adequação da composição da 

equipe às diretrizes deste edital e à 

metodologia proposta pela 

instituição, considerando o caráter 

interdisciplinar em Tecnologia da 

Informação. 

15 

D Metodologia  

Avaliar adequação da estratégia 

proposta frente aos objetivos geral 

e específicos e aos resultados 

pretendidos, bem como a 

viabilidade do projeto frente ao 

cronograma e orçamento. 

35 

 

7.3 Para fins de apreciação e julgamento dos critérios, as instituições proponentes deverão 

incluir nas propostas todas as informações pertinentes, mesmo que constantes em currículos 

lattes, sites institucionais, diretórios e grupos de Tecnologia da Informação publicamente 

disponíveis. 

7.4 O Comitê de Avaliação poderá aprovar propostas de forma condicionada. Neste caso, a 

assinatura da Carta Acordo dependerá do atendimento de todas as exigências feitas pelo Comitê. 

7.5 Caso o Comitê de Avaliação atribua o mesmo número de pontos a duas ou mais propostas, 

será utilizado como critério de desempate a constatação de projetos de Tecnologia da 

Informação aplicadas e interdisciplinares, voltadas a propostas pertinentes com a presente 

edital. Não sendo possível o atendimento deste critério de desempate, dar-se-á preferência para 

instituições com maior pontuação nos itens D e B, respectivamente. 
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8. APOIO FINANCEIRO AOS PROJETOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

8.1 Os recursos que serão aplicados na implementação da Carta de Acordo a ser firmada com 

as instituições selecionadas são oriundos do Projeto BRA/21/010. 

8.2 O apoio financeiro destinado à instituição será de até R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 

reais).  

8.3 Os valores serão repassados em conformidade com o cronograma de desembolso a ser 

estabelecido no Acordo a ser firmado: 

PRODUTO 

Percentual 

de 

desembolso 

Prazo estimado para 

entrega (contados a 

partir da assinatura 

da parceria) 

1 – Documento técnico contendo o diagnóstico e o 

plano de trabalho a ser realizado para identificação 

dos problemas existentes e priorização das soluções 

a serem propostas 

10% 15 dias 

2 – Documento técnico descrevendo a metodologia 

da pesquisa (survey) e o questionário a ser aplicado 
15% 30 dias 

3 - Documento técnico de aplicação do Survey com 

análise das respostas recebidas   
20% 50 dias 
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4 – Relatório de proposta de soluções referente ao 

diagnóstico realizado sobre os problemas 

identificados, voltado a melhorias ao trabalho da 

Enfam área – Gestão 

Educacional/Pedagógica/Administrativa/Financeira 

35% 80 dias 

5 - Relatório final contendo os resultados do 

diagnóstico para compartilhamento com a Enfam e 

as Escolas Judiciais 

20% 90 dias 

 

8.4 As instituições deverão apresentar os produtos à equipe do PNUD e da Enfam em meio 

eletrônico ou presencialmente, em Brasília, conforme definição da supervisão. Caso necessário, 

o deslocamento de seu(s) representante(s) a Brasília para apresentação dos produtos é de 

responsabilidade da instituição parceira. 

8.5 Custos relacionados à realização das atividades previstas no item 7.3 podem ser incluídos 

na proposta de orçamento apresentada pela instituição. Deve-se, entretanto, observar o limite 

de apoio financeiro estabelecido no item 7.2. 

8.6 Os valores previstos no item 7.3 são referentes aos produtos que devem ser entregues pela 

instituição selecionada, nos termos regulamentados por esta Convocação. 

 

9. APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

9.1 Os recursos poderão ser utilizados para a remuneração direta do/a coordenador/a, doutor/a, 

dos membros da equipe de Tecnologia da Informação, bem como de outros profissionais 

alocados pela instituição para elaboração dos produtos previstos, em partilha definida 

previamente pela própria instituição, bem como para os demais custos correlatos à realização 

do projeto, incluindo-se, entre outros, aquisição de material permanente e realização de viagens, 

se aplicável. 

9.1.1 Sendo algum membro da equipe de Tecnologia da Informação servidor/a público/a, o 

recebimento de bolsa ficará condicionado à verificação junto ao seu órgão dessa possibilidade. 

Esse procedimento é de responsabilidade do/a coordenador/a. 
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9.2 A instituição selecionada deverá submeter relatório financeiro dos gastos realizados 

juntamente com o envio de cada produto previsto, assim como relatório financeiro consolidado 

ao final da execução do projeto de Tecnologia da Informação. Esta assume responsabilidade 

pela destinação dos recursos repassados, devendo observar eventuais impedimentos e vedações 

legais. O registro, arquivo de documentação comprobatória e controle contábil das despesas, 

deverá ser mantido na instituição responsável pela execução do projeto em Tecnologia da 

Informação pelo prazo mínimo de cinco (05) anos, de forma a permitir eventuais verificações 

de auditoria. 

 

10. ENTREGA DAS PROPOSTAS 

10.1. As propostas para parceria deverão ser apresentadas ao PNUD até às 23:59 (vinte e três 

horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 05 de dezembro de 2022. 

10.1.1. As propostas deverão ser enviadas para o correio eletrônico convocacao.ugp@undp.org. 

10.1.2. O e-mail deverá estar identificado com a inscrição “Convocação 02/2022 - Projeto 

BRA/21/010”, a indicação do projeto e nome da instituição proponente. 

10.2. Somente serão analisadas as propostas de parceria encaminhadas até o prazo previsto no 

item 10.1. 

10.2.1. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que a ENFAM e o 

PNUD não se responsabilizarão por propostas não recebidas no prazo estipulado em 

decorrência de eventuais problemas técnicos. 

 

11. DO JULGAMENTO 

11.1 A análise das propostas e da documentação será efetuada por um Comitê de Avaliação 

constituído por representantes da ENFAM e o PNUD. 

11.2 Também poderão ser convidados(as) a integrar o Comitê especialistas na temática, desde 

que não tenham vinculação com nenhuma das instituições proponentes. 

11.3 O julgamento realizar-se-á mediante análise comparativa, em conformidade com os 

critérios definidos nesta convocação. 

mailto:convocacao.ugp@undp.org
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12. ANEXOS QUE INTEGRAM A CONVOCAÇÃO 

São anexos que integram a presente convocação: 

12.1 O anexo I, contendo as Diretrizes do Projeto em Tecnologia da Informação. 

12.2 O anexo II, contendo Roteiro para Elaboração do Projeto de Parceria. 

 

13. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

13.1 O resultado do processo seletivo será divulgado na página eletrônica do PNUD disponível 

no endereço http://www.pnud.org.br/ e por e-mail aos participantes. 

13.2 Todos/as os candidatos/as da presente convocação tomarão conhecimento da aprovação 

ou reprovação das suas propostas por intermédio de correspondência eletrônica. 

13.3 A divulgação dos resultados não implicará direito ao apoio financeiro e técnico por parte 

ENFAM e/ou do PNUD. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 A presente convocação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, a qualquer 

momento, por iniciativa da ENFAM ou do PNUD, sem que isto implique direito de indenização 

ou reclamação de qualquer natureza. 

14.2 A seleção é conduzida no âmbito do Projeto, firmado através do documento de Projeto 

BRA/21/010 – Fortalecimento de capacidades de gestão e de inovação nas ações promovidas 

pela Enfam para a promoção jurisdicional efetiva, com base no Acordo Básico de Assistência 

Técnica firmado entre a República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas, 

suas Agências Especializadas e outras, assinado em 29 de dezembro de 1964, aprovado pelo 

Decreto Legislativo nº 11, de 25 de abril de 1966, e promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 

de setembro de 1966. 

14.2 As instituições participantes da seleção reconhecem que o PNUD goza dos privilégios e 

imunidades a ele dispensados por força da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das 

Nações Unidas de 1946, ratificada pelo Governo Brasileiro, e nada do que está contido no 

http://www.pnud.org.br/Oportunidades.aspxe
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presente instrumento deverá ser interpretado como renúncia, tácita ou expressa, pelo PNUD a 

tais privilégios e imunidades. 

14.3 Caso o proponente queira interpor recurso ao resultado do julgamento das propostas, 

poderá apresentar recurso, por meio do endereço eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 

a contar da data da publicação do resultado no site do PNUD.  

14.4 O recurso deverá ser dirigido a Comitê Julgador que, após o exame, poderá julgar pelo 

deferimento ou pelo indeferimento. 

14.5 Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos. O prazo só se inicia e vence em dias de expediente do 

PNUD. 

 

15. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

15.1 Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais deverão ser solicitados por escrito 

pelo endereço eletrônico convocacao.ugp@undp.org e identificados, no campo “assunto”, pela 

inscrição “BRA/21/010- Convocação 02/2022- solicitação de informações”. 

 

mailto:convocacao.ugp@undp.org
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ANEXO I 

 DIRETRIZES DO PROJETO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA 

Em diversos estados do Brasil, programas de Tecnologia da Informação (TI) são 

desenvolvidos visando a capacitação e inserção no mercado de profissionais nessa área 

estratégica para o país e que se encontra carente de mais profissionais qualificados. Estes 

programas inserem seus residentes em ambientes e projetos reais de empresas de TI, ao mesmo 

tempo em que promovem a capacitação dos mesmos, usualmente em nível de pós-graduação. 

O fluxo contínuo deste programa e a inclusão de atividades de inovação tecnológica irão 

fomentar a inovação da área de TI no setor judiciário, em especial da educação judicial, já que 

promovem o desenvolvimento de mão de obra qualificada, sendo assim um importante 

mecanismo para o fortalecimento do polo de Tecnologia da Informação e para a educação da 

magistratura brasileira. A intenção é aumentar a atuação da formação de profissionais em nível 

de pós-graduação e permitir uma maior aproximação entre universidade e instituições da região 

que desenvolvem ou fazem uso de TI.  

Esta aproximação com instituições da sociedade facilita tanto os processos de 

transferência de tecnologias desenvolvidas pela universidade, como permite um melhor 

entendimento dos problemas enfrentados na prática, em contextos reais, permitindo um melhor 

alinhamento das pesquisas realizadas pelos pesquisadores da universidade, e por conseguinte, 

trazer inovações tecnológicas à gestão pública.  

O projeto de Tecnologia da Informação aplicada à área da educação judicial, tal como 

está sendo concebida, representará um espaço de estudos e aprofundamento das técnicas e 

metodologias de TI aplicada aos serviços realizados para formação e aperfeiçoamento da 

magistratura e do Poder Judiciário. A viabilização do programa de pós-graduação deverá 

envolver as áreas educacionais, de pesquisa, de contratos, estratégica, jurídica e de tecnologia 

da informação e financeira da Enfam.  

A Enfam utiliza atualmente como sistemas educacionais EducaEnfam 

(desenvolvimento próprio e serve também em parte para a área administrativa  – projeto básico 

de contratações e emissão requerimento passagens e diárias), Moodle  e Teams for Education 
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(gratuitos), Zoom (licença adquirida) e SIGAA (Acordo com UFRN); administrativamente o 

sistema SEI (gestão documental). 

1. Escopo do trabalho   

Para fins de execução do acordo, deverão ser analisadas as principais metodologias e 

ferramentas aplicadas às áreas de atuação da Enfam, sendo elas - Gestão Pedagógica e 

Administrativa. A seguir, são apresentados os principais sistemas educacionais atualmente 

usados pela Enfam: 

O EducaEnfam é uma plataforma digital que permite a gestão de cursos e eventos, 

desenvolvido por equipe própria, além do compartilhamento de dados pela Enfam, escolas 

judiciais e órgãos do Judiciário. O sistema foi implantado na Enfam, em março de 2017, e seu 

uso tornou-se compulsório às escolas judiciais, apenas no credenciamento de cursos, a partir do 

dia 5 de fevereiro de 2018. Sistema totalmente web e com informações centralizadas, utiliza 

tecnologias livres conhecidas como PHP, JavaScript, MySQL, dentre outras. Pode ser utilizado 

em sistemas operacionais diversos como Windows, MacOS e Linux, pois necessita apenas de 

um navegador web, além de usuário e senha fornecidos pela Enfam ou pelo próprio sistema ao 

participar em curso ou evento como aluno ou docente. 

O sistema possui 5 módulos: projetos: permite o registro das demandas de cursos e 

eventos identificadas pela Enfam ou encaminhadas por instituições ou interessados. Essas 

demandas são avaliadas pelos gestores e, em sendo aprovadas, tornam-se projetos de cursos ou 

eventos que são executados dentro do cronograma de cursos e eventos da Enfam, serve também 

como projeto básico para contratação dos docentes; eventos: permite o gerenciamento de 

inscrições, frequências, certificados, avaliações e outras atividades relacionadas a cursos e 

eventos realizados pela Enfam, escolas e órgãos do Judiciário; banco nacional de formadores: 

reúne dados cadastrais, currículos e atividades docentes realizadas por magistrados e demais 

formadores que atuam em cursos oficiais de formação e aperfeiçoamento de magistrados em 

todo o Brasil; credenciamento: é utilizado para solicitação de credenciamento de cursos 

oficiais pelas escolas judiciais e da magistratura, permite o acompanhamento de todo o ciclo de 

vida de um processo de credenciamento, desde o envio pela escola requerente até a publicação 

da portaria; e replicações: utilizado para solicitação de replicação de cursos oficiais pelas 

escolas judiciais e da magistratura, e permite o acompanhamento de todo o ciclo de vida de um 

processo de replicação, desde o envio pela escola requerente até a sua autorização. Para mais 



 

 21 

informações acessar: https://educa.enfam.jus.br/docs/current/overview.  

Também é utilizado pela Enfam o Moodle 3.10.1+, como plataforma para cursos à 

distância, de forma estanque, apenas com integração na migração de informação sobre os alunos 

a partir do módulo Projetos/Eventos.  

O Moodle é um sistema de código aberto para a criação de cursos online. Também 

conhecida como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a plataforma é utilizada por 

alunos e professores como ferramenta de apoio ao ensino a distância - EAD em mais de 220 

países. Sigla em inglês para Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ou seja, 

ambiente de Aprendizado Modular Orientado ao Objeto, o Moodle funciona como uma sala de 

aula online onde professores podem disponibilizar material didático e propor tarefas interativas, 

como testes e discussões em fóruns. Para os alunos, o ambiente facilita a troca de conhecimento 

e de arquivos multimídia. 

O sistema consiste em um software livre e de código aberto, o que significa que 

qualquer pessoa ou instituição pode fazer o download do programa e adaptá-lo conforme suas 

necessidades. Com isso, programadores, designers e educadores de diversos países podem 

contribuir para o desenvolvimento do produto de forma colaborativa. O Moodle está disponível 

para os sistemas Linux, Windows e macOS. Para personalizar o ambiente de aprendizagem, o 

Moodle oferece aos desenvolvedores uma série de plugins, capazes de adicionar novos recursos 

ao site. Existem extensões para diferentes propósitos, desde criar avaliações com correção 

instantânea até gerar certificados personalizados de conclusão de curso e agendar 

videoconferências. Há, ainda, ferramentas de engajamento: o plugin Level Up!, por exemplo, 

permite aos alunos subir de nível e oferece recompensas conforme a evolução do desempenho. 

Embora o Moodle esteja disponível para download por qualquer usuário, é necessário ter 

conhecimentos em programação, em especial nas linguagens de código PHP e MySQL, para 

criar o espaço virtual de ensino próprio de acordo com suas necessidades. 

Com a pandemia, a Enfam passou a utilizar para atividades síncronas (remoto 

emergencial) a plataforma Zoom (versão paga para webinários e reuniões) e o Teams for 

Education da Microsoft (versão gratuita para instituição de ensino), sem qualquer integração 

com os sistemas já em utilização EducaEnfam ou Moodle. 

Desde 2020, com o início do programa de pós-graduação a Enfam assinou acordo de 

cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para utilização do sistema 

https://educa.enfam.jus.br/docs/current/overview
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SIGAA, ainda em implantação, não foi utilizado, mas há uma forte tendência de ele substituir 

a parte de eventos do EducaEnfam. 

O SIGAA – Sistema de Gestão das Atividades Acadêmicas – desenvolvido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte é utilizado por diversas universidades públicas 

e privadas. O sistema informatiza os procedimentos da área acadêmica por meio dos módulos 

de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensinos médio e infantil, 

submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de 

extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e 

relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente 

virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. Assim como o Sipac, também disponibiliza 

portais específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores de ensino a distância, 

coordenações lato-sensu, stricto-sensu e de graduação e comissões de avaliação, tanto 

institucional, quanto do docente. É utilizado por toda comunidade acadêmica (discentes, 

egressos, técnicos administrativos e docentes. 

Para cada área deverá ser mapeado processos de melhoria e implementação de novas 

tecnologias, a partir da imersão dos residentes em ambientes da Enfam. Ao se ambientar com 

o cenário proposto, o residente deverá, juntamente com os professores e gestores, desenhar 

projetos de melhoria dos procedimentos realizados por meio da implantação de ferramentas de 

tecnologia da informação. Estes projetos deverão ser priorizados e autorizados pela Direção 

Enfam, sendo associados ao residente como parte integrante da avaliação do seu programa.  

Os residentes devem ser monitorados/acompanhados por pelo menos um professor 

mestre ou doutor na área com experiência comprovada no desenvolvimento de projetos 

similares. 

O trabalho poderá ser realizado presencialmente na sede da Enfam ou de forma remota. 

2. Acompanhamento do Acordo  

A parceria será supervisionada pela coordenação do projeto BRA/21/010, em 

articulação com o PNUD e a ENFAM. 

3. Equipe de Trabalho 

As considerações a seguir sobre a composição da equipe de trabalho são indicativas e 

servem como referência ou ponto de partida ao projeto de pesquisa a ser apresentado. A 
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instituição poderá indicar composição e organização diversa para a equipe de tecnologia, 

devendo, contudo, o escopo do trabalho indicado nestas Diretrizes e, ainda, assegurar a 

compatibilidade da equipe de trabalho com a metodologia que for proposta. 

A equipe de atuação deverá ser formada por uma coordenação-geral composta por 

pesquisador sênior com doutorado na área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, 

tecnologia da informação ou cursos correlatos e experiência na área. Esta coordenação-geral 

poderá contar com o apoio técnico de desenvolvimento e Inovação e coordenação pedagógica. 

A equipe mínima de trabalho deverá contar com 2 (dois) pesquisador que irão liderar as 

equipes de supervisão técnica, com mestrado e experiência nas áreas de tecnologia da 

informação e inovação aplicadas à educação e aos processos formativos, responsáveis pela 

supervisão metodológica dos trabalhos. 
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ANEXO II 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PARCERIA 

 

O projeto deverá ser redigido em língua portuguesa e conter os seguintes itens: 

A. Contextualização da proposta  

B. Objetivo geral 

C. Objetivos específicos 

D. Justificativa 

E. Metodologia proposta 

F. Atividades e cronogramas de trabalho 

G. Resultados esperados 

H. Orçamento 

I. Outras informações relevantes 

J. Fontes e referências bibliográficas 

 

A proposta deverá obedecer às normas da Associação Brasileira de Normatização Técnica – 

ABNT no que se refere às citações e referências. Para fins de padronização formal dos 

documentos, exige-se a seguinte formatação: 

a. Fonte Times New Roman 

b. Tamanho 12 

c. Espaçamento entrelinhas 1,5 

d. Margens 2,5 cm. 

 

 

 


