
 

Rua do Ouvidor, 183, sala 308, Centro – Rio de Janeiro/RJ  – CEP: 20.040-030 
Tel: (+55 21) 3091-4666  

email: cedecarj@cedecarj.org.br  |  www.cedecarj.org.br  |  Skype: cedeca.rj  

CNPJ 10.832.372/0001-38 | CMDCA RJ  011/2011 | CMAS RJ 967/2015   

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

CHAMADA PÚBLICA 005/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TRADUTOR BILÍGUE REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 

852360/2017 – MDH. 
 

 

 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA RJ), entidade 

privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda sob o nº 10.832.372/0001- 38, com sede na Rua do Ouvidor, 183 

sala 308, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-030, TORNA PÚBLICO, para o 

conhecimento dos interessados, que fará realizar a contratação de 01 (um) profissional 

com  nível avançado de conhecimento do idioma (oral e escrita)  inglês e espanhol,  

conhecimento na área de direitos humanos de crianças e adolescente e obrigações 

políticas e civis reconhecidas no país, no âmbito do Termo de Fomento nº 852360/2017, 

celebrado com o Ministério dos Direitos Humanos e o CONANDA, com a finalidade de 

monitorar a implantação e implementação do plano estadual de enfrentamento a 

violência sexual contra crianças e adolescentes, analisando o contexto do enfrentamento 

a violência sexual contra crianças e adolescentes nos 26 Estados e o Distrito Federal, 

objetivando exercer o serviço de tradução do relatório final do projeto para o inglês e 

espanhol. 

 

A contratação do serviço será paga por RPA ou MEI no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais).  A seleção ocorrerá através de análise curricular dos interessados. 

 

Os currículos deverão ser enviados até as 23h59 o dia 22 de agosto de 2019 via e-mail.  

 

O endereço eletrônico de envio dos currículos é: selecaocedecarj@cedecarj.org.br. 

Deverá constar no campo assunto do e-mail: “Contratação para Tradutor Bilíngue no 

âmbito do termo de fomento nº 852360/2017”. 
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O envio dos currículos e as informações prestadas são de exclusiva responsabilidade do 

candidato.  

 

São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização 

de seu endereço eletrônico e postal. 

 

Não serão aceitos currículos por fax ou por correio. 

 

O resultado da avaliação curricular será dirigido aos candidatos via e-mail e por ofício. 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019. 

 

  

                 

 

 

 

 

   Nancy Torres 

Coordenadora Executiva do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


