
 

 

EDITAL 01/2018 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA MINI CURSOS - 13º CONGRESSO ABRH BAHIA 

 

    1 - OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste Edital a seleção de Pessoa Jurídica ou Pessoa 

Física para ministrar Mini Cursos durante o 13º Congresso, a ser realizado pela 

ABRH Bahia - Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Bahia, nos 

dias 25 e 26 de Outubro, no Bahia Othon Palace, em Salvador/BA. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 Este Edital reafirma a missão da ABRH Bahia e faz cumprir os arts 6º e 7º, 

incisos II, IV, VI, Capítulo III, do Título I, do Estatuto da Associação Brasileira de 

Recursos Humanos - Seccional Bahia. 

 

3 -  DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1 - A Pessoa Jurídica ou Física selecionada deverá ter experiência 

comprovada em treinamento e desenvolvimento de pessoas, com atuação de 

mercado de no mínimo 5 anos. 

3.2 - O tema e a ementa do Mini Curso serão submetidos a uma avaliação e 

aprovação do Comitê do 13º Congresso ABRH Bahia. 

            3.3 - O valor das inscrições de cada Mini Curso poderá ser diferente, em 

função da especificidade do tema e senioridade do instrutor, e será definido e 

pactuado entre as partes. 

           3.4 - Este Edital disponibiliza: 

 a) 02 (duas) salas com capacidade para até 100 pessoas, cada; 

 b) Equipamento de áudio-visual (tela de projeção de 150 polegadas, data 

show, 02 microfones sem fio, 02 caixas de som, um operador, um passador de 

slides). 

 3.5 - Os proponentes poderão apresentar propostas de Mini Cursos de 04h, 

08h, 12h ou 16h. 



 

 

 3.6 - A realização do Mini Curso restringe-se à sala disponibilizada para esta 

finalidade, sendo vedada a utilização de áreas externas. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As inscrições para o presente Edital são gratuitas. 

 

4 – CRONOGRAMA E INSCRIÇÕES 

 

    4.1 - Etapas e prazos 

Etapas Prazos 

Inscrição 27/02/2018 a 31/03/2018 

Seleção 01/04/2018 a 30/04/2018 

Divulgação do resultado* 04/05/2018 

       *Previsão 

 

4.2 -  As inscrições para participação neste Edital, deverão ser feitas por meio do 

preenchimento completo e envio da ficha de inscrição do Anexo I, para o e-mail 

relacionamento@abrhba.org.br. O inscrito receberá um e-mail de confirmação de 

inscrição. Caso não receba essa informação, deverá entrar em contato com a ABRH 

Bahia. 

4.3 - É de responsabilidade do proponente manter atualizado o endereço de e-

mail e contato telefônico cadastrados para a troca de informações e cumprimento 

dos prazos previstos neste Edital. 

4.4 - Só serão validadas as fichas de inscrição completas, qualquer dado 

pendente e não solucionado nos prazos acima indicado, anulará a participação 

neste certame. 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 - As inscrições para este Edital só serão aceitas se cumprirem, 

rigorosamente, o que está estipulado nos itens 4.1 e 4.4. 



 

 

5.2 - Os projetos inscritos passarão por uma avaliação técnica de um Comitê 

nomeado pela ABRH Bahia, para esta finalidade. 

5.3 - Serão considerados os seguintes critérios para a análise dos projetos: 

 a) Relevância, atualidade e alinhamento do tema com o universo de gestão 

de pessoas. 

 b) Coerência da ementa, organização e planejamento do Mini Curso. 

 b) Alinhamento dos proponentes com à missão, visão e valores institucionais 

da ABRH Bahia, conforme disponível em www.abrhba.org.br/quem-somos. 

 

6 – RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

       6.1 - DO PROPONENTE 

 a) Cumprir os prazos e critérios estabelecidos neste Edital. 

 b) Estruturar, planejar e execução o Mini Curso, respeitando as normas e 

diretrizes deste Edital. 

 c) Realizar a divulgação e a captação do público-alvo. 

 d) Fazer bom uso da sala e equipamentos áudio visual (tela de projeção de 

150 polegadas, data show, 02 microfones sem fio, 02 caixas de som, um operador, 

um passar de slides), responsabilizando-se pela preservação e integridade de todos 

os recursos disponibilizados pela ABRH Bahia. 

 e) Cumprir todas as cláusulas estabelecidas em contrato. 

 f) Recrutar, organizar e gerir a equipe necessária à realização do Mini Curso. 

 

Observação: Toda a equipe que atuará no Mini Curso deverá ser credenciada 

antes do início da atividade e utilizar o crachá de identificação. 

 

       6.1 - DA ABRH BAHIA 

 a) Formalizar contrato com proponente selecionado (Pessoa Física ou 

Jurídica), garantindo os deveres e direitos das partes. 



 

 

 b) Disponibilizar sala e equipamentos áudio visual (tela de projeção de 150 

polegadas, data show, 02 microfones sem fio, 02 caixas de som, um operador, um 

passar de slides). 

 c) Apoiar na divulgação do Mini Curso. 

 d) Realizar as inscrições para o Mini Curso. 

 e) Enviar e-mail de lembrete para os inscritos. 

 f) Informar semanalmente a quantidade de inscritos ao proponente 

selecionado. 

 g) Acompanhar e garantir o recebimento dos pagamentos das inscrições. 

 h) Realizar o rateio do resultado financeiro* do Mini Curso, após 30 dias da 

data de realização do evento, de acordo com o seguinte:  

*Resultado financeiro = receitas inscrições - (despesas áudio visual + operador) / 2 

Exemplo: 

Resultado financeiro = R$ 1.000 (receitas inscrições) - R$ 100 (despesas áudio visual + operador)  

=> R$ 900/2 => R$ 450 para cada parte (ABRH e responsável pelo mini curso). 

 

7 – PRAZO DE VIGÊNCIA 

       7.1 - A Pessoa Física ou Jurídica celebrará um contrato com a ABRH Bahia, e 

o mesmo vigorará a partir da sua assinatura até 30 (trinta) dias após a realização 

do evento. 

  

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 8.1 - A inscrição da Pessoa Jurídica ou Física implicará a aceitação das normas 

presente neste Edital. 

8.2 - O inscrito será desclassificado deste processo por burla ou tentativa de 

burla de quaisquer das normas definidas neste edital, bem como por tratamento 

incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo. 

8.3 - A ABRH Bahia poderá solicitar comprovações das informações prestadas, e 

caso sejam encontradas inconsistências, o projeto poderá ser desclassificado. 



 

 

8.4 - Não será permitido a exposição e/ou divulgação de qualquer marca 

parceira, fornecedora, cliente, patrocinadora do proponente na sala do Mini Curso. A 

única marca cuja a divulgação é permitida é a do próprio proponente selecionado.  

8.5 - Fica estipulado o valor mínimo de 30 inscritos para a realização do Mini 

Curso, salvo se houver acordo e consenso entre as partes para a realização do Mini 

Curso com um menor número de inscritos. 

8.6 - A ABRH Bahia se reserva o direito de alterar este Edital em qualquer tempo, 

sempre com a responsabilidade de divulgar tais modificações, no site da 

Associação, na página do 13º Congresso ABRH Bahia. 

8.7 - Fica eleito o foro Central da Comarca de Salvador - BA, como o 

competente, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja para dirimir as controvérsias oriundas deste instrumento. 

 

8.8  - Qualquer dúvida durante a realização deste certame, entrar em contato 

com a ABRH Bahia, por meio dos contatos abaixo: 

a) relacionamento@abrhba.org.br 

b) 71 3341-0877. 

 

 

Salvador, 27 de Fevereiro de 2018 

 

 

 

 

____________________    _______________________ 

Cezar Almeida      Margot Azevedo 

Presidente ABRH Bahia    Vice Presidente ABRH Bahia 


