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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 011a/2019 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

TIPO: MELHOR PERFIL PROFISSIONAL 

 

Termo de Fomento nº 852916/2017 – Ministério da Cidadania / Secretaria Nacional de 

Inclusão Social e Produtiva Urbana – APRECIA 

 

 

Projeto:   Nova Geração Solidária: Fomento a Redes de Cooperação Solidária – 

Empreendimentos Econômicos Solidários (Produção, Comercialização, Consumo 

Sustentável e Solidário) 

 

 Critério: Perfil Profissional, Capacidade Operacional e Técnica 

 

 

 

O Instituto APRECIA, Entidade Privada sem Fins Lucrativos, em 

atendimento ao disposto no Termo de Fomento nº 852916/2017, torna 

pública e convida os(as) interessados(as) para participar do Processo 

Seletivo na modalidade Menor Valor e Capacidade Técnica para prestação 

de serviços no Projeto Nova Geração Solidária: Fomento a Redes de 

Cooperação Solidária – Empreendimentos Econômicos Solidários 

(Produção, Comercialização, Consumo Sustentável e Solidário). 

 

Prestação de serviços no período de 12 (doze) meses, abrangendo 

municípios de 02 territórios do Estado de Minas Gerais: 

. Território Médio e Baixo Jequitinhonha (Vale do Jequitinhonha) 

. Território Caparaó Mineiro (Zona da Mata). 

 

 

 

1. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

SERVIÇO / ATRIBUIÇÕES 

1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Tec FINANCEIRO 

Prestar apoio no acompanhamento da parte administrativa e financeira do Projeto, envolvendo 

as atividades rotineiras de controle e gestão do Projeto, nos dois territórios de abrangência, 

auxiliando nos aspectos de rotinas e organização de documentos e arquivos, monitoramento das 

atividades realizadas, elaboração de fluxo de caixa, relatórios financeiros e demais documentos 

próprios da área, cuidando para que sejam desenvolvidas de acordo com as disposições legais, 

assegurando o cumprimento de prazos e metas. 

Qualificação: Ensino Médio completo. 
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2. ASSESSORIA CONTÁBIL 

Prestar assessoria à área de contabilidade ao Projeto, conciliando as contas contábeis do 

balanço, garantindo a confiabilidade dos números apresentados e dos processos relacionados 

aos pagamentos e recebimentos, administrando o fluxo da documentação, atendendo aos 

órgãos fiscalizadores/reguladores, preparando e disponibilizando documentos de controle e 

relatórios auxiliares.  

Qualificação: Ensino Médio completo 

 

3. SUPERVISOR DE CAMPO 

Responsabilidades/Atribuições: 

Supervisionar, planejar, acompanhar, executar e sistematizar as atividades operacionais 

relativas à implantação, consolidação e acompanhamento das ações de campo previstas 
no Projeto, assegurando a qualidade, eficiência e racionalidade das atividades, tendo 
como base as orientações e diretrizes estabelecidas pela OSCIP e Ministério da 
Cidadania/Economia Solidária. 

 

 Supervisionar o levantamento de informações para a construção de diagnóstico das 
potencialidades e vocações econômicas locais, identificando as oportunidades e 
gargalos existentes. 

 Articular-se com parceiros locais visando o fortalecimento dos empreendimentos 
econômicos solidários e o fomento à atuação em redes de cooperação. 

 Divulgar políticas públicas de apoio aos empreendimentos econômicos solidários e de 
redes de cooperação solidária. 

 Divulgar as ações da Economia Solidária. 

 Mobilizar os empreendimentos para a participação nos eventos, palestras, oficinas e 
seminários previstos no Projeto. 

 Estimular e apoiar o intercâmbio e a articulação entre os diversos atores sociais 
envolvidos. 

 Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas no projeto. 
Qualificação: Ensino Superior completo 

 

 

4 . ARTICULADOR SOCIAL 

Responsabilidades/Atribuições: 

Auxiliar na realização das atividades de articulação do Projeto, envolvendo atividades 

próprias dessas áreas, de forma ágil e dentro dos prazos estabelecidos, contribuindo 
para a eficácia e eficiência das atividades e ações desenvolvidas pela OSCIP. 
Proporcionar sinergia, através da identificação e mobilização de parceiros com interesse 
no projeto. 

 

 Auxiliar na articulação com parceiros locais e na mobilização dos empreendimentos 
para participação nos eventos, palestras, oficinas e seminários previstos. 

 Auxiliar na divulgação das políticas públicas de apoio aos empreendimentos 
econômicos solidários e de redes de cooperação solidária. 

 Auxiliar os Agente Locais de Desenvolvimento Solidário em sua área de atuação. 
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 Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas no projeto. 
Qualificação: Ensino Médio completo 

 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar as pessoas jurídicas ou físicas com experiência na prestação de 

serviços citadas, que atenderem a todas às exigências aqui estabelecidas, sendo vedada a 

participação de consórcios. 

 

2.2 Não poderão participar os(as) interessados(as) que se encontrarem em recuperação 

judicial, falência decretada, concurso de credores, dissolução, liquidação, bem como 

empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles(as) que tenham sido 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral. 

 

2.3 A participação nesse certame implicará na aceitação de todas as condições estabelecida 

no presente instrumento e na legislação vigente. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As propostas e currículos deverão ser recebidas via correio ou enviadas por mail eletrônico 

até às 23h59min do dia 26 de Março de 2019 para o e-mail: aprecia@aprecia.org.br 

colocando no assunto: PROCESSO SELETIVO  011a/2019. 

 

 As propostas e/ou currículos deverão conter a especificação dos serviços oferecidos, de 

acordo com as exigências constantes do presente Processo, de forma clara e objetiva. No 

caso de propostas, se faz necessário a assinatura do representante legal da empresa. 

 

 Nas propostas deverão conter a razão social, o CNPJ, número do Processo Seletivo, 

endereço completo, número do telefone e e-mail. 

 

 Nos currículos deverão conter o CPF, número do Processo Seletivo, endereço, telefone e 

e-mail. 

 

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, respeitando assim o período do 

previsto para execução do Projeto em pauta, sendo que este prazo poderá ser alterado por 

meio de Termo Aditivo. Isso, no caso de prorrogação ou antecipação do final do Termo de 

Fomento ao qual se encontra vinculado. 
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5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

5.1 Este Processo Seletivo é do tipo melhor Técnica e experiência oferecido sobre o valor 

máximo mensal especificado no Termo de Fomento. 

 

5.2 Em relação à melhor técnica serão avaliados: 

 

 Experiência profissional 

 Competência técnica 

 Disponibilidade e presteza de atendimento 

 

Etapas do processo seletivo 

 

01 Análise curricular / propostas 

02 Entrevista individual (Feita presencialmente ou por vídeo 
conferência). 

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

 
5.3  A melhor técnica e o melhor preço serão analisados juntamente com a experiência anterior 

do(s) proponente em relação ao objeto a ser contratado. Em caso de empate, a decisão 

será por sorteio. 

 

 

6. RESULTADO 

 

O resultado deste Processo Seletivo será publicado no site da APRECIA (http://aprecia.org.br) 

caso a comissão receba algun recurso, novo prazo de 2 dias úteis será dado para nova 

divulgação de resultados. 

 

6.1 Cronograma 

 

26/03/2019 Prazo máximo para recebimento das propostas 

28/03/2019 Resultado da análise das propostas 

01/04/2019 Resultado Final/contratação 

 

 

7. CONTRATAÇÃO  

 

Será firmado Contrato de Prestação de Serviços com o(a) licitante vencedor(a) nos cargos de 

Tecnico Financeiro, Assessoria Contabil e Articulador Social conforme termos e condições 

constantes no presente documento, fazendo parte integrante do Contrato: documentos 

apresentados pelo(a) ganhador(a); descrição detalhada do serviço a ser prestado; prazos, 

valores, fonte de financiamento; obrigações do contratado(a) e da contratante; formas de 
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acompanhamento e fiscalização. Quanto ao cargo de Supervisor de Campo, será efetivado por 

contrato de trabalho por tempo determinado. 

 

 

8. PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento aos prestadores de serviço será efetuado mediante apresentação de Nota 

Fiscal, em moeda corrente do país, no valor correspondente à prestação de serviços 

realizada, devidamente atestada por autoridade competende do Instituto e em 

conformidade ao discriminado na proposta apresentada pelo(a) contratado(a). Os 

resultados, planilhas, produtos poderão ser apresentados via e-mail ou pessoalmente, no 

cargo de Supervisor de Campo não será necessário a emissão de NF devido a natureza da 

contratação. 

 

8.2 O pagamento será efetuado por transferência  bancária indicada pelo(a) contratado(a), que 

deverá ser o titular da Conta bancária. 

 

 

9. RESULTADO FINAL 

 

O resultado do processo seletivo será publicado no sítio eletrônico do 

Instituto:www.aprecia.org.br na aba “EDITAIS, conforme cronograma definido no “item 6.1”. 

 

 

10. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos, não previstos neste Processo Seletivo, serão tratados pela Comissão de 

Licitação da APRECIA e, se necessário, este documento poderá ser retificado, cancelado e 

novamente publicado a qualquer tempo, sob critérios da Associação Preparatória de Cidadãos 

do Amanhã. 

 

Lagoa Santa, 12 de Março de 2019 

 

 

 

 

 

Israel Macedo Breder 

Presidente da APRECIA 
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