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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 013a/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: Menor Preço, 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 07 (sete) meses, abrangendo o 

. Território Médio e Baixo Jequitinhonha (Vale do Jequitinhonha) 

 

 

 

 
2.  VAGAS 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
QUANTIDADE 

Agente de Desenvolvimento Solidário 30h/semanais 01 

 
 
3. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DA FUNÇÃO 
 
3.1 Agente de Desenvolvimento Solidário 
 

Funções 

Promover e fortalecer os grupos de economia solidária; articular, mobilizar e sensibilizar para a 
realização do trabalho em Redes; fornecer apoio para a melhoria da organização e 
comercialização dos grupos; auxiliar na realização de levantamento de informações para a 
construção de diagnósticos e planos de ação, identificando oportunidades e limitações 
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existentes; mobilizar a comunidade e empreendimentos para a participação nos eventos, 
palestras, oficinas e seminários que promovam a Economia Solidária; estimular e apoiar o 
intercâmbio e a articulação entre os diversos atores sociais envolvidos com iniciativas de 
Economia Solidária e as Bases de apoio e de   Assessoria  Técnica, Gerencial e 
Administrativa a Redes de Cooperação Solidária no município sede; elaborar relatórios 
mensais das atividades desenvolvidas.  

Requisitos exigidos 

Pertencer às comunidades referenciadas no Projeto (Território do Baixo Jequitinhonha no Vale 
do Jequitinhonha no Municipio de Rio do Prado); conhecimento em informática (Office e 
internet);  não ser servidor publico de qualquer ordem; possuir o Ensino Médio completo. 

 
Perfil:  
Capacidade de relacionamento e articulação com diversos segmentos sociais; fluência verbal 
e redação própria; proatividade, iniciativa e capacidade de trabalhar em equipe. 

 
4. INSCRIÇÕES (encaminhamento de currículos) 
 
Os currículos deverão ser encaminhados via correio eletrônico até às 23h59min do dia 02 de 

junho  de 2019 para o e-mail: fernandoalmeida.aprecia@gmail.com colocando no assunto 

do e-mail: EDITAL SELEÇÃO 013a /2019 – Agente de Desenvolvimento Solidário. 
 
Observações:   

 

 Curriculo Simples, sem anexos.  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 telefone 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. 
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5..1 Cronograma do processo de seleção 
 

FASE PERÍODO / DATA 

Recebimento de Currículos por e-mail: Até 02/06/2019 

Entrevistas (Presenciais ou Video Conferência) De 03/06/19 a 04/06/19 

Resultado Final 05/06/19 

 
 
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) 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 30 horas semanais, conforme quadro inicial. 
- Contrato de experiência: Período de experiência por 60 (sessenta) 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, 19 de Maio de 2019 

 

 

 

 

 

Israel Macedo Breder 
Presidente da APRECIA 
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