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EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 004/2018 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

TIPO: MELHOR PERFIL PROFISSIONAL 

 

 

O Instituto APRECIA, entidade privada sem fins lucrativos, em atendimento ao disposto 
no Convênio nº 852916/2017, celebrado entre a Instituição e o Ministério do Trabalho 
e Previdência Social / Subsecretaria Nacional de Economia Solidária, torna pública 
a realização de processo seletivo simplificado para contratação de pessoal para 
execução do Projeto Nova Geração Solidária: Fomento a Redes de Cooperação 
Solidária – Empreendimentos Econômicos Solidários (Produção, Comercialização, 
Consumo Sustentável e Solidário). 
 
 
1. OBJETIVO  

 
Seleção e contratação de profissionais habilitados para atender as demandas de gestão 
do objeto do Termo de Fomento celebrado, nos territórios de abrangência: Médio e Baixo 
Jequitinhonha (Vale do Jequitinhonha) e Caparaó Mineiro (Zona da Mata), no Estado de 
Minas Gerais, por prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
2.  VAGAS 
Car 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
QUANTIDADE 

Coordenador Geral 40h/semanais 01 

Supervisor de Campo 40h/semanais 01 

 
 
3. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DAS FUNÇÕES 
 
Perfil: Senso de organização; capacidade de planejamento e acompanhamento; 

capacidade de desempenho de múltiplas tarefas;  raciocínio lógico; capacidade 
de análise; autodisciplina; liderança; comunicabilidade; habilidades proativas 
verbais e escritas.  

 
3.1 Coordenador Geral do Projeto 
 

Atribuições 

Definir estratégias; desenvolver planos de ação, planejamento e coordenação de 
atividades e interações com parceiros e equipe executora. Responsabilizar-se pelo 
cumprimento eficaz e eficiente dos objetivos do Projeto. Coordenar e supervisionar os 
avanços das etapas do trabalho  em todos os seus aspectos: organização, 
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planejamento, execução, administração e controle. Definir estratégias, planos e 
diretrizes de ação, articulando com parceiros internos e externos. 

− Gerenciar o cronograma do Projeto, assegurando que o trabalho atribuído a ele e 
aos membros da equipe seja entregue dentro do orçamento e do prazo acordado. 

− Identificar a documentação, o gerenciamento e a resolução das incidências 
problemáticas. 

− Gerenciar de forma proativa  o escopo  e metas do Projeto  

− Disseminar de forma proativa  as  informações do Projeto a todas as partes 
interessadas.  

− Executar os processos de garantia do controle da qualidade. 

− Representar a APRECIA legalmente, judicialmente e extrajudicialmente quando 
necessário. 

Requisitos exigidos 

Possuir Ensino Superior completo; não ser servidor publico de qualquer ordem; ter 
experiência comprovada na gestão de projetos sociais realizados em parceria com o 
poder público; ter disponibilidade para viagens. Ter mais de 5 anos comprovados em 
Gestão de projetos relacionados com Economia Solidária. Desejável especialização 
em Gestão de projetos. Desejável certificação PMP. 

 
 
Fu3.2 Supervisor de Campo 
 

Atribuições 

Coordenar, planejar, acompanhar e avaliar as atividades do Projeto desenvolvidas “em 
campo”,  promovendo a articulação e a integração com parceiros locais visando o 
desenvolvimento participativo das ações previstas, supervisionando a Base de Apoio 
e de Assessoria Técnica, Gerencial e Administrativa a Redes de Cooperação Solidária 
e Ponto de Comercialização no município sede.  Coordenar e acompanhar o trabalho 
dos Agentes de Desenvolvimento Solidário, orientando-os quanto à execução efetiva 
da coleta de dados e informações dos grupos para elaboração de diagnóstico 
situacional, bem como de outras ações previstas no Projeto. 

− Realizar reuniões e encontros com os atores sociais envolvidos. 

− Planejar e organizar a execução das atividasdes operacionais do Projeto 
envolvendo infraestrutura, planejamento e logística, acompanhando e avaliando as 
ações previstas no plano de trabalho, atuando de forma a atender com agilidade, 
qualidade e segurança as demandas observadas “in loco”.  

− Divulgar as políticas públicas de apoio aos empreendimentos econômicos solidários 
e seus integrantes e elaborar relatórios e pareceres. 

 

Requisitos exigidos 

Ter conhecimento e experiência em Economia Solidária e educação popular, bem 
como em gestão de projetos sociais; ter comprovado domínio das ferramentas do 
pacote MSoffice, em especial MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; ter disponibilidade 
para viagens; possuir Carteira Nacional de Habilitação; não ser servidor publico de 
qualquer ordem; possuir Ensino Superior completo. 
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4. INSCRIÇÕES (encaminhamento de currículos) 
 
Os currículos deverão ser encaminhados via correio eletrônico até às 23h59 do dia 14 
de Maio de 2018 para o e-mail: aprecia@aprecia.org.br colocando no assunto do e-
mail: EDITAL SELEÇÃO 004/2018 – [Vaga pretendida].  Exemplo: ˜ EDITAL SELEÇÃO 
004/2018 – Supervisor de Campo”. 
 
Observações:   

 

− Curriculo Simples, sem anexos, mencionando o(s) cargo(s) pretendido(s).  A 
documentação comprobatória será apresentada por ocasião da entrevista 
pessoal. 

 

− No processo de seleção poderão ser levados em conta aspectos que possam 
contribuir para a consolidação da equidade de raça, gênero e classe na 
composição da equipe, bem como a disposição do(a) candidato(a) em 
permanecer na entidade pelo período total do projeto. 
 

As(os) candidatas(os) que tiverem seus currículos selecionados serão informadas(os) 
por e-mail e/ou por telefonema, sobre os horários das entrevistas. 
 
 
5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

01 Análise curricular 

02 Entrevista individual (Feita presencialmente ou por vídeo 
conferência) para observação dos seguintes aspectos: 

− Experiência profissional 

− Capacidade de relacionamento com diversos segmentos 
sociais 

− Relacionamento interpessoal 

− Capacidade para trabalho em equipe 

− Postura ética 

− Capacidade de observação, planejamento e organização 

− Capacidade de resolução de conflitos 

− Afinidade com a área social 

Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não 
atendam quaisquer dos requisitos definidos nesse Edital. 

 
5..1 Cronograma do processo de seleção 
 

FASE PERÍODO / DATA 

Recebimento de Currículos por e-mail: Até 15/05/2018 
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Entrevistas (Presenciais ou Video 
Conferência) 

De 15/05/18 a 16/05/18 

Resultado Final 17/05/18 

 
6. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E TRABALHO 
 

Os salários para cada cargo serão compatíveis com as funções, conforme repasses 
do Termo de Fomento nº 852916/2017, celebrado entre o Instituto APRECIA e o  
Ministério do Trabalho e Previdência Social / Subsecretaria Nacional de Economia 
Solidária – SENAES. 

 
Os (as) candidatos (as) selecionados (as) para as vagas serão contratados (as) 
segundo as 
condições seguintes: 
 
- Forma de Contratação: carteira assinada, por tempo determinado, conforme 
normativa definida pela CLT e legislação vigente; 
- Tempo de contrato: Conforme vigência no Termo de Fomento 
- Remuneração: Salário compatível com a função. 
- Jornada de trabalho: de 40 horas semanais, conforme quadro inicial. 
- Contrato de experiência: Período de experiência por 90 (noventa) dias. 
- Requisitos: O candidato deve ter disponibilidade para viagens. 

 
 

7. RESULTADO FINAL 
 
O resultado do processo seletivo será publicado no sitio eletrônico da instituição: 
www.aprecia.org  na aba “EDITAIS” conforme cronograma definido no “Item 5.1”.  

 
 

8. CONTRATAÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS 
 

A contratação será feita após a divulgação dos resultados e tão logo seja efetivado o 
recebimento da 1a parcela dos repasses do Termo de Fomento nº 852916/2017, 
celebrado entre o Instituto APRECIA e o  Ministério do Trabalho e Previdência Social 
/ Subsecretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES. 
 
 

Lagoa Santa, 10 de maio de 2018 
 

 

 

 

 

Israel Macedo Breder 
Presidente da APRECIA 
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