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Edital de seleção 

Chamada Pública nº 018/2011 

(Seleção simplificada para contratação por prazo determinado) 

Cargo: ASSESSOR TÉCNICO  

A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL Brasil, situada no Estado de 

São Paulo, torna público que fará realizar seleção simplificada pública com o objetivo de contratar 

profissional para atuar como ASSESSOR TÉCNICO em autogestão no campo da economia solidária, em 

atendimento ao “Projeto de Recuperação, Desenvolvimento e Consolidação de Empresas 

Recuperadas Autogestionárias” no âmbito do convênio MTE/SENAES nº 061816/2010 celebrado com a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária – MTE.  

O projeto tem como objetivo geral: “Apoiar os trabalhadores em processos de recuperação de empresas por 

meio de regimes de autogestão visando à viabilização e a consolidação das atividades produtivas das 

experiências em andamento, e a conseqüente manutenção dos postos de trabalho e a melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores e seus familiares”. 

Vagas: 01 

Carga horária: disponibilidade de 120 horas mensais 

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

Duração da contratação: 03 meses 

Entrega de currículos pelo email: unisol@unisolbrasil.org.br, (discriminar no campo assunto: “Assessor 

Técnico - Chamada Pública nº 018/2011”. 

Prazo da 1° chamada: 30/05/2011 

 

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 

 Preferencialmente nível superior completo; 

 Facilidade de comunicação oral e escrita; 

 Experiência na gestão e coordenação de projetos voltados para a área social; 

 Desejável experiência com empreendimentos da economia solidária. 

 

Seleção 

 1° etapa: analise de currículos 

 2° etapa: entrevistas 

 

Oferecemos 

 Apoio de Logística (alimentação, transporte e hospedagem) apenas quando em viagem à 

trabalho. 

 

mailto:unisol@unisolbrasil.org.br


 

 

CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS 

SOLIDÁRIOS DO BRASIL – 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  

Principais atividades a serem desenvolvidas 

 Gerenciamento das ações previstas em projeto; 

 Acompanhamento da execução das Metas do projeto; 

 Apresentação de Relatórios Técnicos sobre o andamento e cumprimento das ações e metas 

estabelecidas; 

 Elaboração de relatórios da execução do projeto: parciais e final; 

 Participar de reuniões de planejamento e avaliação das ações a serem implementadas.  

 

 

São Bernardo do Campo, 23 de Maio de 2011. 

 

 

 

 

Arildo Mota Lopes 
      Presidente 

 


