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AVISO DE PRORROGAÇÃO 
 

 

Chamada Pública Nº 028 / 2011 de 01/08/2011, para seleção de Assessores Técnicos para 
8 unidades federativas 
 
 
Em atendimento ao PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 

TERRITÓRIOS RURAIS” no âmbito do convênio nº 0307912-22/2009/MDA/CAIXA celebrado 

com a Caixa econômica Federal – CEF, com recursos do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário - MDA, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL 

Brasil, torna pública a prorrogação do prazo de recebimento de currículos da seleção 

simplificada para contratação de Assessores Técnicos, de 14 de agosto de 2011, para o dia 14 

de Setembro de 2011. Maiores informações pelo telefone: (11) 4127-4747, ou pelo endereço 

eletrônico ana@unisolbrasil.org.br. 

 
 
 
São Bernardo do Campo, 15 de Agosto de 2011. 
 
 
Arildo Mota Lopes 
Presidente 
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Chamada Pública nº 028 / 2011 
 

(Seleção simplificada para contratação por prazo determinado) 
 

Cargo: ASSESSOR TÉCNICO – Para 8 Unidades Federativas 
 
A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL Brasil, situada no Estado 
de São Paulo, torna público que a realização de seleção pública simplificada, com o objetivo de 
contratar profissionais para atuarem como Assessores Técnicos, no campo da economia solidária, em 
atendimento ao PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS” 
no âmbito do convênio nº 0307912-22/2009/MDA/CAIXA celebrado com a Caixa econômica Federal – 
CEF, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. 
 
O projeto tem como objetivo geral: “Ampliar, fortalecer e consolidar nos territórios rurais, 
empreendimentos cooperativos e da economia solidária, auxiliando na dinamização econômica e no 
fortalecimento de redes sociais de cooperação”. 
 
 Vagas: 08 vagas sendo uma para cada estado indicado abaixo 

Amazonas 
Bahia 
Maranhão 
Mato Grosso 
Piauí 
Rio Grande no Norte 
Rondônia 
Tocantins 

 
 Local de trabalho: Dentro da Unidade da Federação de domicílio. 

 Carga horária: disponibilidade de até 100 horas mensais 

 Regime de contratação: prestador de serviço individual por prazo determinado. 

 Duração da contratação: 03 meses 

 Entrega de currículos pelo email: ana@unisolbrasil.org.br (discriminar no campo assunto: 

“Assessor Técnico / UF - Chamada Pública nº 028/2011”.  

 Prazo da chamada: 14/08/2011 

 Documentos necessários: 

 Currículo atualizado; 
 Indicar endereço, telefones e e-mail para contato; 
 No ato da contratação serão exigidas documentação original e comprovação de experiência. 

 Requisitos: 

 Preferivelmente ensino Superior em Administração, Economia ou Técnico Agrícola; 
 Com inserção na comunidade e/ou segmento com o qual estará desenvolvendo as atividades do 

Projeto; 
 Conhecimento dos territórios rurais onde estão inseridos os empreendimentos; 
 Ter capacidade de relacionamento e articulação com diversos segmentos sociais (associações 

locais, órgãos públicos, ONGs, universidades, etc.); 
 Não estar desempenhando mandato institucional, nem ser servidor público de qualquer ordem; 

 

mailto:ana@unisolbrasil.org.br


 

 

 
CENTRAL DE COOPERATIVAS E 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS UNISOL BRASIL 

 

 Travessa Monteiro Lobato, 95 – Centro – CEP 09721-140 – São Bernardo do Campo / SP 
Fone / Fax: (011) 4127-4747           E-mail: unisol@unisolbrasil.org.br          Site: www.unisolbrasil.org.br 

 Facilidade para lidar com dados e informações econômicas; 
 Ter redação própria e capacidade para elaboração de relatórios financeiros e de atividades; 
 Experiência com metodologias participativas. 

 Seleção: 

 Análise curricular: 
 Análise documental: 
 Entrevista – quando da necessidade de contratação. 

 Principais atividades a serem desenvolvidas: 

 Assessoria técnica e acompanhamento a empreendimentos econômicos solidários no estado de 
domicílio. 

 Elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas; 
 Apoio a atividades e eventos realizados pela UNISOL Brasil no estado; 
 Elaborar e ajudar na elaboração de projetos de captação de recursos para os empreendimentos; 
 Aplicar questionário diagnóstico junto aos empreendimentos; 
 Participar de reuniões de planejamento e avaliação das ações a serem implementadas; 
 Apoiar a organização de empreendimentos econômicos solidários;  
 Mediação no processo de elaboração do Planejamento Estratégico do empreendimento; 
 Apontamento da necessidade de consultorias técnicas especializadas para os 

empreendimentos; 
 Acompanhamento da implementação das consultorias contratadas; 
 Articular-se com parceiros locais visando o fortalecimento dos empreendimentos econômicos 

solidários;  
 Divulgar políticas públicas de apoio aos empreendimentos econômicos solidários;  
 Apoiar a formação de redes de empreendimentos econômicos solidários; 
 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;  
 Fomentar as iniciativas de comércio justo e solidário; 
 Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas no projeto. 
 Apoiar a construção de Planos Locais de Desenvolvimento e Economia Solidária.  

 

 

São Paulo, 01 de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

Arildo Mota Lopes 
Presidente 
 


