CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORDESTE 2

EDITAL DE SELEÇÃO 001/2015
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA ATUAR
COMO COORDENADOR (A) REGIONAL DO PROGRAMA DE
ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (EPS)
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, organismo da CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil), torna pública a realização do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação de profissional com formação
acadêmica na área de Ciências Sociais. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das
normas contidas neste instrumento é de requisito essencial para participação em
quaisquer das etapas do processo seletivo.
1 – DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO (Nº 001/2015)
Tendo em vista a seleção de profissional para o cargo de COORDENADOR (A)
REGIONAL, que irá acompanhar as atividades do PROGRAMA DE ECONOMIA
POPULAR SOLIDÁRIA (EPS), executadas diretamente pelo Escritório Regional e/ou
pelas Entidades Membro nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do
Norte, a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 lança Edital para contratação, em
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para a seguinte vaga.
2 – DAS VAGAS
Profissional com formação acadêmica na área das Ciências Sociais – 01 vaga.
3 – DO PERFIL PROFISSIONAL
a)
b)
c)
d)

Formação em áreas afins dentro das Ciências Sociais;
Conhecimento das temáticas relacionadas ao campo da Economia Solidária;
Experiência em projetos sociais e/ou trabalhos com comunidades;
Experiência em elaboração, análise e acompanhamento de projetos dentro da
área da economia solidária;
e) Experiência em elaboração e sistematização de relatórios;
f) Residência em Recife (PE);
g) Disponibilidade para viagens.
Critérios desejáveis (não eliminatórios)
1.
2.
3.
4.

Sensibilidade/afinidade com a missão da CÁRITAS;
Conhecimento sobre o trabalho junto aos Movimentos Sociais e Populares;
Carteira Nacional de Habilitação;
Conhecimento e habilidade no acesso e utilização do SICONV.
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4 – DAS ATRIBUIÇÕES E ÁREA DE COMPETÊNCIA:
• Coordenar equipe de articulação regional nos Estados;
• Elaborar planos de metas e ações que visem atingir os objetivos do Programa de
Economia Popular Solidária (EPS);
• Acompanhar o desenvolvimento das ações realizadas pelo Programa EPS;
• Apoiar na organização e articulação dos grupos e redes de Empreendimentos de
Economia Solidária e Agroecologia;
• Promover assessoria aos grupos de economia solidária, formação, capacitação,
intercâmbio aos catadores (as) de materiais recicláveis, artesãos, apicultores (as),
famílias agricultoras, entre outros;
• Auxiliar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, atividades e
eventos relacionados ao Programa de EPS;
• Participar e animar a equipe de articuladores (as) regionais e grupos para
participação e envolvimento nas reuniões de Conselhos e Fóruns de Economia
Solidária;
• Assessorar e promover encontros de coordenação com membros da Rede Cáritas
e Pastorais Sociais;
• Elaborar relatórios de atividades;
5 - DAS CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO
• Contrato por tempo determinado, inicialmente por 12 (doze) meses, podendo ser
renovado por igual período. Contratação por CLT;
• 44 horas semanais (possibilidade de viagens em finais de semanas);
• Salário: informar pretensão salarial;
• Benefícios: cartão alimentação e reembolso de plano de saúde, com valor préestabelecido.
6 - PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS
Recepção de currículos até o dia 27 de janeiro de 2015, até 17h.
O candidato/a deverá enviar Currículo atualizado e Carta de Recomendação para o
e-mail:caritasne2@caritasne2.org.br ou entregar na recepção da sede da Cáritas
Brasileira NE2 – Rua Monte Castelo, 176, Boa Vista, Recife/PE.
•
•
•
•

Análise dos currículos: 28 de janeiro de 2015;
Entrevista: 29 de janeiro de 2015, a partir das 9h;
Resultado: 30 de janeiro de 2015;
Início dos trabalhos: 02 de fevereiro de 2015.

PRORROGAÇÃO: EDITAL 001/2015.
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A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, torna público, para conhecimento dos
interessados, a PRORROGAÇÃO das inscrições para o PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO para contratação de um profissional para o cargo de Coordenador(a)
Regional, que irá acompanhar as atividades do Programa de Economia Popular
Solidária (EPS).
1 - Novo Cronograma:
a) Até o dia 22/02/2015 | Envio de currículos e carta de recomendação para o e-mail:
caritasne2@caritasne2.org.br ou entregá-los na recepção da sede da Cáritas Brasileira
Nordeste 2, na Rua Monte Castelo, nº 176, Boa Vista, Recife/PE.
b) Após análise dos currículos e cartas de recomendações pela Cáritas Brasileira
Nordeste 2, os candidatos que forem classificados para a segunda fase serão informados
por telefone e/ou email.
c) 26/02/2015 | Realização das entrevistas, horário a combinar.
d) 27/02/2015 | Publicação do resultado.
2 – Resultado:
a) O resultado final será comunicado por meio de contato telefônico e publicado no
site da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, (www.ne2.caritas.org.br), em
27/02/2015.
b) b) Os demais itens do Edital 001/2015 permanecem inalterados
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