
 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 015 / 2019  
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
 

TIPO: MELHOR PERFIL PROFISSIONAL 
 

 
Termo de Fomento nº 879995/2018 – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos / Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres – APRECIA 

 
 

Projeto INSPIRA 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE MULHERES  
Inserção social, produtiva e empoderamento da mulher pela educação profissional, 
empreendedora e de gênero. 

Abrangência:  

 Município de Aracaju/SE e Região Metropolitana 

 Município de São Luis/MA e Região Metropolitana 

Duração: 08 (Oito) Meses 

Objetivo do Projeto:  

Oferecer instrumentos da educação profissional, empreendedora e de gênero às mulheres em 
situação de vulnerabilidade social nos municípios de Aracaju / Estado de Sergipe e São Luis / 
Estado do Maranhão, promovendo sua inserção no mercado de trabalho e ocupação, 
despertando-as para a autonomia econômica e financeira, como também para o exercício de sua 
cidadania plena. 

 

 

 

O Instituto APRECIA, Entidade Privada sem Fins Lucrativos, em 
atendimento ao disposto no Termo de Fomento nº 879995/2018 
celebrado com o Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as 
Mulheres, torna pública e convida os(as) interessados(as) para participar 
da seleção e contratação de prestadores de serviço, Pessoa Física ou 
Jurídica, para formação de equipe responsável pela execução do 
Projeto Inspira - Qualificação Social e Profissional de Mulheres dos 
municípios de Aracajú/Sergipe e de São Luis/Maranhão. 

 
 

 
1 CARGOS / SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 

  CARGO   TIPO CONTRATO   VAGAS  NÚMERO DE MESES 

  AGENTE DE MOBILIZAÇÃO 
LOCAL 

  Contratação CLT   

04 

 04 meses 

    
 

    

              
 
Promover, sob supervisão do Técnico e Assistente Social da “Base”, a difusão das ações do 
Projeto em locais estratégicos, mobilizando, sensibilizando e articulando o engajamento do 
público feminino no programa de qualificação profissional e de empreendedorismo; levantar 
dados e informações das beneficiárias e seus dependentes, fornecendo apoio às áreas 
administrativa e operacional, tanto na execução dos cursos quanto nas atividades lúdicas - 
pedagógicas e recreativas.  
 



Qualificação: Ensino Médio completo. Qualificação: Ensino Médio completo. 
  
Manutenção  web 

  Prestador serviço /   
01 

  
10 meses 

 
    

mensal 
     

            

 
Dar suporte técnico na área de informática, envolvendo configuração de Redes de 
computadores, organização de banco de dados, manutenção / atualização semanal de portal 
web / midias sociais; e-commerce, administração de engajamento, facebook, instagram, 
impulsionamento e resultados das ações atendendo às demandas da equipe de trabalho e 
das alunas do Projeto. 
Qualificação: Ensino Médio completo. Qualificação: Ensino Médio completo. 

  
Monitor 

  Contratação CLT   
02 

  
8 meses 

 
    

 
     

            

 
Orientar as alunas e seus dependentes quanto às normas da “Base” e Unidade Escolar, 
organizando a entrada e saída das alunas, zelando pela disciplina dentro e fora das salas de 
aula, auxiliando os professores/instrutores nas aulas teóricas e práticas, na lista de exercícios 
e outras atividades afins, bem como executando atividades relacionadas aos materiais 
instrucionais necessários. 
Qualificação: Ensino Médio completo.  

   
Serviços de limpeza 

  Prestador serviço /   

02 
  

10 meses 
 

    
mensal 

     

            

 
Prestar serviços continuados de limpeza e conservação das áreas internas e externas dos  
locais de realização das atividades, com materiais e equipamentos fornecidos pela APRECIA, 
mantendo o ambiente organizado, limpo e agradável para as beneficiárias, dependentes e 
equipe de trabalho, com cordialidade, agilidade e preservação do meio ambiente. 
Qualificação: Ensino Fundamental completo. 
  
   
Assessoria em Comunicação 

  Prestador serviço /   

01 
  

10 meses 
 

    mensal      

              
Prestar serviços de assessoria em Comunicação, administrando informações e difundindo as 
ações do Projeto nos municípios de abrangência, atuando nas atividades de assessoria de 
imprensa, de relações institucionais e públicas, de marketing cultural, político, educacional e 
esportivo, bem como de mídias digitais. 
Qualificação: Ensino Superior completo ou em curso (Comunicação).  
 

 
2. INSCRIÇÕES (encaminhamento de currículos) 

 

1.1 Os currículos devem conter o CPF e deverão ser encaminhados via correio 
eletrônico para o e-mail: aprecia@aprecia.org.br, ou ser entregue via SEDEX até às 
18h00min do dia 06 de julho de 2019 no endereço Rua São Paulo, 146 – Bairro 
Joá – Lagoa Santa/MG-CEP 33400-000 com o assunto: EDITAL DE SELEÇÃO nº 
012A/2019 e o(s) cargo(s) pretendidos. 

Observações: 

 

 Deverá ser apresentado Currículo 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 no Instituto 
pelo período previsto para cada função.

As(os) candidatas(os) que tiverem seus currículos selecionados serão informadas(os) por e-
mail e/ou por telefone sobre os horários das entrevistas. 

 

 

 

mailto:aprecia@aprecia.org.br


 
3 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

01 Análise curricular  
2 Entrevista individual (Feita presencialmente ou por 

vídeo conferência).  
Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não atendam 

quaisquer dos requisitos definidos nesse Edital. 
 

 
4 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E TRABALHO 
 

Os (as) candidatos (as) selecionados (as) serão contratados (as) segundo as condições 
seguintes:  

- Forma de Contratação: 
 a- Prestação de Serviços Mensal: prestação de serviços por tempo determinado por 

pessoa Física ou pessoa Jurídica, obrigatória a emissão de NF pelo contratado. 
 b- Contratação CLT: Contratação temporária por CLT.  
- Remuneração: compatível com a função prevista no plano de Trabalho.  

 

 

5 RESULTADO FINAL 

 

O resultado desta Seleção será publicado no site da APRECIA (http://aprecia.org.br) O prazo 
de recurso será de 02 dias, a contar do dia da publicação do resultado da seleção. Caso haja 
recurso(s), novo prazo será dado para a publicação dos resultados. 
 

5.1 Cronograma 
 

06/07/2019 Prazo máximo para recebimento das propostas 

08/07/2019 Resultado da análise das propostas 

10/07/2019 Prazo para recebimento de recursos 

     
 
6 CONTRATAÇÃO 

 

Será firmado Contrato de Prestação de Serviços ou Contrato de Trabalho Celetista com o(a) 
profissional selecionado(a), 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 acompanhamento e fiscalização. 
 

 

7 CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos não previstos neste Edital serão tratados pela Coordenação Técnica 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, 02 de Maio de 2019 
 

 
___________________________________________________ 

 
Luis Phelipe C. F. Carvalho                                                     

         Presidente da  Comissão de Licitação da APRECIA  

http://aprecia.org.br/

