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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA nº 011/2015 
Convênio PMSP/TERMO DE CONVÊNIO nº 025/2014/SDTE 

 
A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL BRASIL, entidade 

sem fins econômicos, com sede em São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 
07.293.586/0001-79, torna público a abertura de processo seletivo visando a contratação de 01 

(um) Assistente Técnico Pleno, para exercer a função de AUXILIAR COMUNICAÇÃO no âmbito 

do Projeto “ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA E EMPREENDEDORISMO COMO ESTRATÉGIA 
DE DESENVOLVIMENTO”, Convênio PMSP/TERMO DE CONVÊNIO nº 025/2014/SDTE e Processo 

nº 2014-0.301.093-1, celebrado em 18/12/2014 entre a UNISOL BRASIL e a SDTE/PMSP, 
conforme legislação vigente e demais condições dadas neste instrumento. 

 

1 – DO OBJETO 
1.1 Contratação de Assistente Técnico para a função de Auxiliar de Comunicação, conforme 

previsto no termo de convênio supracitado e nas demais cláusulas desse edital. 
1.2 O contratado auxiliará o Coordenador de Comunicação nas rotinas de comunicação interna 

e externa das ações, atividades e resultados, conforme previsto no projeto e conforme descrito 
no item 3 abaixo. 

 

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
2.1 – A presente contratação visa executar as ações e o orçamento aprovado na Meta: 1-

Serviço 1: Desenvolvimento Institucional Desenvolvimento Institucional /Contratação e 
Remuneração de Equipe Fixa / Auxiliar de Comunicação Intra e Institucional , previsto no 

projeto e consolidado pelo Termo de Convênio já citados. 

 
3 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

3.1 – Ao contratado, no exercício de suas funções, caberá o desenvolvimento das seguintes 
atividades: 

 Executar as ações de comunicação interna e externa, dando suporte à Coordenação de 

Comunicação Intra e Institucional na comunicação de eventos, resultados e evolução 

do projeto; 
 Executar a geração e edição de resultados, relatórios, fotos e peças de comunicação, 

mantendo fontes únicas, otimizadas, atualizadas e fidedignas com o planejado pela 

Coordenação de Comunicação, Coordenação Geral e/ou Coordenação Técnica. 
 

4 – REGIME DE CONTRATAÇÃO 
4.1 – A contratação será pelo regime estabelecido na CLT, por prazo determinado e em 

conformidade com o Contrato Coletivo de Trabalho em vigor; 

4.2 – A jornada de trabalho será integral e o período da contratação será de 10 (dez meses), de 
março a dezembro de 2015, podendo ser prorrogado por menor ou igual período, de acordo 

com a necessidade e vigência do convênio/projeto e dentro da legislação vigente; 
4.3 – A remuneração será de R$ 3.084,15 (três mil e oitenta e quatro reais e quinze centavos) 

mensais, mais benefícios estabelecidos em Lei e pelo Contrato Coletivo de Trabalho da 

categoria em vigor. 
 

5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1 – Os interessados deverão contemplar os seguintes pontos: 

 Estar em dia com suas obrigações civis (eleitoral e militar); 

 Currículo com experiência profissional e habilidades para a execução do objeto 

desejado; 
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 Experiência anterior com atividades voltadas para empreendimentos e/ou 

projetos voltados para a economia solidária. 

 
6 – A INSCRIÇÃO 

6.1 – As inscrições deverão ser feitas, impreterivelmente até o dia 15 de fevereiro de 

2015 por meio do endereço eletrônico: selecao2013@unisolbrasil.org.br, indicando no campo 

assunto CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 011/2015 – SDTE/PMSP. 

6.2 – Para a inscrição, o candidato deverá apresentar currículo atualizado contendo: nome 
completo, endereço, telefones, email, formação e relação das experiências/trabalhos exercidos 

nos últimos 02 (dois) anos relacionados com o objeto deste edital; ANEXO I 

6.3 – A UNISOL BRASIL não se responsabiliza por possíveis extravios e/ou não recebimento das 
mensagens eletrônicas. 

 
7 – A SELEÇÃO E OS CRITÉRIOS  

7.1 – A seleção ocorrerá pela análise curricular do candidato, pelas experiências anteriores em 

atividades relacionadas com o objeto deste edital e com a participação em projetos/eventos da 
economia solidária e, ainda, atender as demais condições previstas neste instrumento. 

7.2 – A efetivação da contratação ocorrerá nas condições previstas no item 08 abaixo. 
7.3 – O resultado final desta Chamada Pública será divulgada no site da UNISOL BRASIL 

(www.unisolbrasil.org.br). 

 
8 – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

8.1 – A simples realização desta Chamada Pública não obriga, sob-hipótese alguma, a UNISOL 
BRASIL efetivar o processo de contratação; 

8.2 – Para a efetivação da contratação, quando for o caso, o candidato vencedor deverá 
apresentar os documentos listados abaixo, sob pena de desclassificação/eliminação: 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do Título Eleitoral e do último comprovante de votação; 

 Cópia do Certificado de Reservista; 

 Cópia comprovante de endereço; 

 Cópia certidão de casamento; 

 Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; e 

 Exame médico admissional (a clinica médica será indicada pela UNISOL BRASIL). 

 

9 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
9.1 – A vigência da contratação, em regime de CLT por prazo determinado, será de 10 (dez 

meses) de março a dezembro de 2015, podendo ser renovada de comum acordo, observada 
a disponibilidade orçamentária, a vigência do convênio que originou esse instrumento e dentro 

da legislação vigente. 
 

 

 
São Bernardo do Campo, 06 de fevereiro de 2015. 

 
 

 

 
Comissão de Licitação e Seleção da UNISOL BRASIL 

 

mailto:selecao@unisolbrasil.org.br
http://www.unisolbrasil.org.br/
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ANEXO I – INSCRIÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 011/2015 

 

1 - DADOS PESSOAIS 
Nome completo:  

SEXO: 
Data de nascimento: 

CPF: 

E-mail: 
Endereço: Município/UF: 

 
2 - FORMAÇÃO  

Cursos: 

1- 
2- 

... 
 

3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e Habilidades 
Instituição: 

Município/Território: 

Função: 
Período: 

Principais atividades desenvolvidas: 
Instituição: 

Município/Território: 

Função: 
Período: 

Principais atividades desenvolvidas: 
 

4 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS A ECONOMIA SOLIDÁRIA (Cursos 
de curta duração, seminários, congressos, etc) 

Nome do Evento: 

Instituição  
Promotora 

Local 
Ano  

Carga Horária 

 
Nome do Evento: 

Instituição  
Promotora 

Local 

Ano  
Carga Horária 

 
 
 


