CENTRAL DE COOPERATIVAS E
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS UNISOL BRASIL

AVISO DE PRORROGAÇÃO
Chamada Pública Nº 032 / 2011
(Seleção simplificada para contratação por prazo determinado)
Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL – Santana do Parnaíba
Prorrogação da Chamada Pública nº 032/2011 (de 09 de Setembro de 2011, para
Seleção de Agente de Desenvolvimento Local para o município de Santana do Parnaíba).
Em atendimento ao “Projeto Brasil Local – Desenvolvimento e Economia Solidária –
Região Sudeste” no âmbito do convênio MTE/SENAES nº 723646 celebrado com a
Secretaria Nacional de Economia Solidária – MTE, a Central de Cooperativas e
Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL Brasil, torna pública a prorrogação do
prazo de recebimento de currículos e fichas de inscrição da seleção simplificada para
contratação de Agentes de Desenvolvimento Local – Santana do Parnaíba, de 25 de
Setembro de 2011, para o dia 06 de Outubro de 2011. Maiores informações pelo
telefone: (11) 4127-4747, ou pelo endereço eletrônico brasilocal@unisolbrasil.org.br.

São Bernardo do Campo, 26 de Setembro de 2011.

Arildo Mota Lopes
Presidente
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CENTRAL DE COOPERATIVAS E
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS UNISOL BRASIL

Edital de Seleção
Chamada Pública Nº 032/2011

(Seleção simplificada para contratação por prazo determinado)
Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL – Santana do Parnaíba / SP
A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL Brasil,
situada no Estado de São Paulo, torna pública a seleção simplificada com o objetivo de
contratar profissionais para atuarem como Agentes de Desenvolvimento Local no estado
de São Paulo, no campo da economia solidária, em atendimento ao “Projeto Brasil
Local – Desenvolvimento e Economia Solidária – Região Sudeste” no âmbito do
convênio MTE/SENAES nº 723646 celebrado com a Secretaria Nacional de Economia
Solidária – MTE.
O projeto tem como objetivo geral: “Promover o desenvolvimento local, na Região
Sudeste do Brasil, através do fomento à constituição de empreendimentos de Economia
Solidária, assim como o fortalecimento daqueles já existentes. Constituindo ações
mobilizadoras nos âmbitos: comunitário, municipal, estadual, Região Sudeste e Nacional,
colocando em pauta a Economia Solidária, num movimento de alternância que vai do local
para o global e do global para o local”.
Vagas: 01
Carga horária: Disponibilidade de 20 horas semanais
Local: Município de Santana do Parnaíba
Regime de contratação: Prestador de serviço individual por prazo determinado.
Entrega de currículos pelo e-mail: brasilocal@unisolbrasil.org.br, discriminar no
campo assunto: “Agente de Desenvolvimento Local – Santana do Parnaíba / SP - Chamada
Pública nº 032/2011”.
Prazo da 1ª chamada: 25/09/2011
Documentos necessários:
Ficha cadastral DEVIDAMENTE preenchida (anexo ao final desta chamada);
Currículo atualizado;
Indicar endereço, telefones e e-mail para contato;
No ato da contratação serão exigidas documentações originais e comprovação de
experiência.
Requisitos:
Pertencer a comunidade e/ou segmento com o qual estará desenvolvendo as
atividades do Projeto, de acordo com o estabelecido em cada modalidade;
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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;
Não há exigência de nível de escolaridade, mas segundo grau é recomendável;
Ter redação própria e capacidade para elaboração de relatórios financeiros e de
atividades.
Seleção:
1ª etapa: análise de currículos.
2ª etapa: entrevistas
Oferecemos:
Apoio de Logística (alimentação, transporte e hospedagem) apenas quando em
viagem a trabalho.
Principais atividades a serem desenvolvidas:
Apoiar a organização de empreendimentos econômicos solidários;
Realizar o levantamento de informações que contribuam para a construção de um
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;
Articular-se com os Territórios da Cidadania;
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 Bernardo do Campo, 09 de Setembro de 2.011.

Arildo Mota Lopes
Presidente
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FICHA DE INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
Chamada Pública nº 032/2011 – Agente de Desenvolvimento Local
Região Sudeste, Estado de São Paulo, Município de Santana do Parnaíba
1. Identificação Pessoal
Nome:
Endereço:

Nº: _________

Bairro:

CEP: _________________

Município:

UF: _________

Telefone:

Fax: _________________

E-mail: _____________________________________________________________________

D. Nasc.:

______/ ______/ ________

Sexo: ( ) Fem

RG nº
1.1.
1. (
2. (
3. (

(

) Masculino

CPF nº

Grau de instrução:
) Fundamental: ( ) Completo; ( ) Incompleto
) Ensino Médio: ( ) Completo; ( ) Incompleto
) Superior: ( ) Completo; ( ) Incompleto; ( ) Pós-graduação

1.2. Etnia: 1.( ) Branca

2.( ) Negra

3.( ) Amarela

4.( ) Parda

5.( ) Indígena

1.3. Você se atribui algum dos perfis abaixo? (resposta única)
1. ( ) Pessoa com deficiência física ou mental;
2. ( ) Pessoa com transtornos mentais inclusive quando decorrentes do uso de álcool e outras
drogas;
3. ( ) Presidiário ou egresso do sistema prisional;
4. ( ) Aposentado (as) ou pensionista;
5. ( ) Nenhum deles.
2. Identificação Sócio-Política:
2.1. É beneficiário(a) de programas de transferência de renda ou benefícios da assistência
social?
1. ( ) Sim. Qual? _____________________________________________________________
2. ( ) Não
2.2. Atua na Economia Solidária?
1. ( ) Sim
2. ( ) Não ►(passe para a questão 2.5)
2.3.
1. (
2. (
3. (

Espaço de atuação em Economia Solidária:
) Empreendimento Econômico Solidário (EES)
) Entidade de Apoio, assessoria e fomento à Economia Solidária (EAF)
) Política pública de Economia Solidária – órgão governamental (PPES)
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2.4. Tipo de atuação em Economia Solidária:
EES
EAF
05. ( ) Assistência técnica e/ou gerencial
1. ( ) Direção,
06. ( ) Qualificação social e profissional
coordenação, gerência.
07. ( ) Formação sócio-política
2. ( ) Associado/a que
08. ( ) Assistência jurídica
trabalha ou atua no EES 09. ( ) Assessoria em marketing e comércio
3. ( ) Associado/a que
de produtos e serviços
não trabalha nem atua
10. ( ) Diagnóstico, planejamento e análise
diretamente no EES
de viabilidade econômica
(cooperativas de
11. ( ) Assessoria na constituição,
crédito, de consumo,
formalização ou registro
clubes de trocas etc.)
12. ( ) Elaboração de projetos
4. ( ) Outra.
13. ( ) Incubação
Qual? ______________ 14. ( ) Outra. Qual? __________________
___________________ __________________________________

PPES
15. ( ) Direção na
gestão de políticas,
programa e projeto
governamental
16. ( ) Consultor ou
assessor na gestão de
políticas públicas
17. ( ) Técnico
(operacional ou
administrativo) na
gestão de políticas
públicas.
18. ( ) Outro. Qual?
___________________

2.5. Participa de algum conselho de gestão de políticas públicas?
1. ( ) Sim
2. ( ) Não ►(passe para a questão 2.7)
2.6.
1. (
2. (
3. (
4. (
5. (
6. (

Se a resposta foi sim, qual conselho em que participa?
) Economia Solidária: ( ) Municipal; ( ) Estadual; ( ) Nacional
) Trabalho, emprego e renda: ( ) Municipal; ( ) Estadual; ( ) Nacional
) Desenvolvimento Rural Sustentável: ( ) Municipal; ( ) Territorial; ( ) Estadual; ( ) Nacional
) Assistência Social: ( ) Municipal; ( ) Estadual; ( ) Nacional
) Segurança Alimentar e Nutricional: ( ) Municipal; ( ) Estadual; ( ) Nacional
) Outro. Qual? ___________________________________________________________

2.7. Participa de algum Fórum de Economia Solidária?
1. ( ) Sim. Qual? _________________________________________________________________
2. ( ) Não
2.8. Participa (como beneficiário ou agente) de alguma das ações/programas de apoio à
Economia Solidária? (múltiplas respostas)
01. ( ) Brasil Local – Programa de agentes de desenvolvimento local e economia solidária
02. ( ) Finanças solidárias – Fundos Rotativos Solidários e/ou Bancos Comunitários
03. ( ) Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários
04. ( ) ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural
05. ( ) SIES – Sistema de Informações em Economia Solidária
06. ( ) PLANSEQ - Plano Setorial de Qualificação Social e Profissional em Economia Solidária
07. ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Educação Profissional (Projovem Campo – Saberes
da Terra; Escola de Fábrica; outras iniciativas de EJA)
08. ( ) Campanha Nacional de Divulgação da Economia Solidária
09. ( ) Tecnologias Sociais (Rede de Tecnologias Sociais e similares)
10. ( ) PRONINC - Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares
11. ( ) Apoio a recuperação de empresas em regime de autogestão
12. ( ) Organização da comercialização solidária (feiras de economia solidária, centrais de
comercialização etc.)
13. ( ) Programas de Saúde Mental e Economia Solidária
14. ( ) Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos
Sólidos
15. ( ) Fomento a Redes de Cooperação em Economia solidária
16. ( ) Centros Públicos de Economia solidária
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17. ( ) Formação de formadores, educadores e gestores públicos que atuam com economia solidária
18. ( ) Estímulo à institucionalização de políticas públicas de Economia Solidária (marco jurídico,
conselhos, criação de programas de ES etc.)
19. ( ) Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável e/ou Territórios de Cidadania
20. ( ) Agricultura urbana e periurbana
21. ( ) Promoção da inclusão produtiva
22. ( ) Turismo solidário
23. ( ) Fortalecimento da pesca artesanal – Centros integrados de Pesca Artesanal
24. ( ) PPIGRI – Programa de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia
25. ( ) Outro. Qual? __________________________________________________________
2.9. Participa de algum movimento social, popular ou sindical?
01. ( ) Sim
02. ( ) Não ►(passe para a questão 3)
2.10. Se sim, qual o tipo de movimento ou luta social?
01. ( ) Movimento de luta pela terra e agricultura familiar
02. ( ) Movimento sindical urbano ou rural
03. ( ) Movimento popular ou comunitário
04. ( ) Movimento de luta por moradia
05. ( ) Movimento étnico/ racial
06. ( ) Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens
07. ( ) Movimento ambientalista/agroecologia
08. ( ) Movimento de mulheres / gênero
09. ( ) Movimento religioso ou pastoral
10. ( ) Movimento de desempregados
11. ( ) Movimento dos catadores
12. ( ) Luta antimanicomial
13. ( ) Movimento GLBTT
14. ( ) Movimento cultural
15. ( ) Movimento de defesa dos Direitos Humanos
16. ( ) Movimento de jovens/ juventude
17. ( ) Movimento de combate à fome
18. ( ) Outro movimento. Qual?
3. Informações sobre Formação em Economia Solidária:
3.1. Já participou de alguma Atividade de Formação em Economia Solidária?
01. ( ) Sim. Qual? ________________________________________________________________
02. ( ) Não ►(passe para a questão 4)
3.2. Se a resposta for sim, qual o conteúdo ou temas tratados?
01. ( ) Economia Solidária, autogestão, cooperativismo
02. ( ) Formação política e social
03. ( ) Gestão, contabilidade, questões jurídicas
04. ( ) Formação técnica ou profissional (atividades específicas, funções de produção, etc.)
05. ( ) Motivação, dimensão subjetiva
06. ( ) Questões de gênero
07. ( ) Questões étnicas e raciais
08. ( ) Organização do trabalho, saúde e segurança no trabalho
09. ( ) Questões ambientais
10. ( ) Elevação da escolaridade, educação formal e/ou profissional
11. ( ) Outras. Quais? _____________________________________________________________
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4. EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO PROJETO BRASIL LOCAL
4.1. Quais suas principais expectativas em relação ao Projeto Brasil Local? (até 03)
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
Data: ___/___/20___
Local:
Assinatura: _________________________________________________
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