ESCOLA CENTRO-OESTE DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT
APOLÔNIO DE CARVALHO
Rua 70 nº. 661 – Setor Central – Goiânia/GO - CEP 74.055-120
Fone/fax: (62) 3213-5438
E-mail: ecocut@ecocut.org.br
CNPJ: 02 595 562/0001 – 50

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 007/2013 – REDE NACIONAL DE CENTROS DE FORMAÇÃO E
APOIO A ASSESSORIA TÉCNICA EM ECONOMIA SOLIDÁRIA – REDE CFES.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO
DETERMINADO PARA AS ATIVIDADES DA REDE NACIONAL DE CENTROS DE FORMAÇÃO E APOIO
A ASSESSORIA TÉCNICA EM ECONOMIA SOLIDÁRIA DA REGIÃO CENTRO OESTE.
A Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da CUT – ECO/CUT, situada à Rua 70 nº 661 – Setor Central
em Goiânia/GO, em atendimento ao disposto no Convênio nº 775190/2012, celebrado entre a ECO/CUT e o
Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria Nacional de Economia Solidária
(SENAES/MTE), torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal
que constituirá a Equipe Pedagógica da Rede CFES C.O. por Prazo Determinado, para os cargos abaixo
relacionados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e Constituição Federal art. 37, de
acordo com as seguintes instruções especiais que fazem parte integrante deste edital:
1. DAS VAGAS
a) Assessoria Pedagógica Regional – 01 Vaga.
Assessoria Pedagógica Regional: assume atividades de assessoria pedagógica regional, atendendo
as necessidades do CFES em âmbito regional e realizando o acompanhamento das atividades do CFES
nos Estados.
b) Assessoria Pedagógica Estadual – 04 Vagas, assim distribuídas:
 Distrito Federal – 01 vaga
 Goiás – 01 vaga
 Mato Grosso – 01 vaga
 Mato Grosso do Sul – 01 vaga
Assessoria Pedagógica Estadual: assume atividades de assessoria pedagógicas e administrativas,
atendendo as necessidades do CFES nos Estados e, no que couber, contribuir para as ações do CFES
regional.
2. DAS ATRIBUIÇÕES
A Equipe Pedagógica terá como atribuição planejar, preparar, realizar, acompanhar, elaborar, avaliar e
sistematizar os processos de formação desenvolvidos pela Rede CFES C.O., contribuindo para a consecução
dos objetivos e das ações previstas no Edital e no Termo de Referência SENAES/MTE, 01/2012; no Projeto
Básico e no Plano de Trabalho da Rede CFES C.O., quais sejam:
Objetivos:
 Desenvolver processos metodológicos, elaborar e disseminar referenciais pedagógicos da ação
educativa autogestionária para o fortalecimento da economia solidária;
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 Promover processos de produção do conhecimento a partir da sistematização dos momentos de
“ação-reflexão-ação” vivenciados nas atividades educativas;
 Promover a formação de educadores em economia solidária;
 Desenvolver e promover processos metodológicos de assessoria técnica voltados à organização da
produção, comercialização, finanças solidárias, bem como, ao planejamento territorial, de redes e
cadeias, de segmentos populacionais e de empreendimentos econômico solidários para o
desenvolvimento territorial sustentável com superação da pobreza extrema;
 Produzir e disseminar materiais pedagógicos e metodológicos de educação e assessoria técnica em
economia solidária;
 Contribuir para a articulação da formação e assessoria técnica em economia solidária com as
políticas de educação (programas, projetos e ações governamentais de formação, qualificação social
e profissional, alfabetização e elevação da escolaridade);
 Promover o intercâmbio de experiências e saberes como estratégia metodológica para a articulação
entre a formação sociopolítica, a assessoria técnica e a produção de tecnologias sociais;
 Contribuir para uma maior organicidade dos educadores (as), apoiando a consolidação da Rede de
Educadores (as) em Economia Solidária;
 Fornecer subsídios à construção da Política Nacional de Formação e Assessoria Técnica para a
Economia Solidária, a cargo do governo federal e em relação com o Comitê Temático de Formação e
Assistência Técnica do Conselho Nacional de Economia Solidária.
Ações previstas:
 Encontros de educadores em economia solidária (regionais);
 Oficinas de formação voltadas para a “Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável Solidário e
Superação da Pobreza” aos agentes de desenvolvimento solidários e demais educadores em
economia solidária (estaduais);
 Cursos de formação inicial em economia solidária (estaduais);
 Cursos de formação voltados para a “Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável Solidário e
Superação da Pobreza” aos agentes de desenvolvimento solidários e demais educadores em
economia solidária (regionais);
 Cursos de formação em Economia Solidária e Educação para educadores dos Programas de EJA,
PROEJA, PRONATEC, Mulheres Mil e Rede Certifique e demais programas públicos de educação,
Assessoria Técnica e formação;
 Reuniões de articulação dos Núcleos específicos de:
1. Núcleo de Formação.
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2. Núcleo de Apoio a Assessoria Técnica em Finanças Solidárias.
3. Núcleo de Apoio a Assessoria Técnica em Comercialização e Comércio Justo e Solidário.
4. Núcleo de Apoio a Assessoria Técnica em Redes de Cooperação Solidárias.
3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA AS FUNÇÕES
a) Assessoria Pedagógica Regional:
 Formação acadêmica de nível médio, nível superior ou pós-graduação;
 Carta Compromisso descrevendo as experiências anteriores e o motivo do interesse neste
trabalho (mínimo 1 e máximo 2 páginas);
 Disponibilidade para trabalho em período integral;
 Experiência profissional acumulada e comprovada em atividades educacionais ou formativas no
campo da economia solidária ou educação popular, sindical, social, etc.
 Conhecimento da realidade e experiência acumulada e comprovada de atuação com Economia
Solidária;
 Capacidade de formulação, elaboração e sistematização;
 Capacidade de planejar, preparar, realizar, conduzir e mediar processos de formação;
 Capacidade de interlocução política com organizações da sociedade civil;
 Capacidade para trabalho em rede;
 Disponibilidade para trabalho em período integral;
 Facilidade para trabalho em coletivo;
 Domínio no uso de ferramentas de informática, principalmente internet, Word e Excel;
 Compreensão da dinâmica de gestão de projetos sociais;
 Disponibilidade para viagens.
b) Assessoria Pedagógica Estadual:
 Formação acadêmica de nível médio;
 Carta Compromisso descrevendo as experiências anteriores e o motivo do interesse neste
trabalho (mínimo 1 e máximo 2 páginas);
 Disponibilidade para trabalho em período integral;
 Conhecimento da realidade e experiência acumulada e comprovada de atuação com Economia
Solidária;
 Capacidade de formulação, elaboração e sistematização;
 Capacidade de planejar, preparar, realizar, conduzir e mediar processos de formação;
 Facilidade para trabalho em coletivo;
 Domínio no uso de ferramentas de informática, principalmente internet, Word e Excel;
 Capacidade de organização de ações administrativas e prestações de contas;
 Disponibilidade para viagens.
4.

DA REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
 Assessoria Pedagógica Regional – Remuneração: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
 Assessoria Pedagógica Estadual – Remuneração: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
 Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
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5.

DA SELEÇÃO

O processo seletivo será simplificado e constará de:
 Publicação do Edital no site da ECO/CUT e distribuição para entidades parceiras;
 Análise dos currículos recebidos e documentos exigidos no Edital;
 Análise da Carta Compromisso apresentada pelos candidatos.
As etapas serão realizadas no local e datas indicadas:




6.

Publicação do Edital: 18 de março de 2013.
Período de recebimento dos currículos: 18 a 23 de março de 2013.
Data para análise dos currículos e Carta Compromisso: 25 de março de 2013.
Período para contratação dos profissionais: a partir de 01 de abril de 2013.

DA INSCRIÇÃO

Os currículos e documentos exigidos no Edital devem ser enviados por e-mail através do endereço
eletrônico ecocut@ecocut.org.br, colocando no campo assunto: Edital de Seleção Nº 007/2013 – Equipe
Pedagógica da REDE CFES C.O., ou pelo correio ou entregues pessoalmente na Rua 70 nº 661 – Setor
Central – Goiânia/GO - CEP 74.055-120 - Fone/fax: (62) 3213-5438, dentro do período previsto.

Goiânia/GO, 18 de Março de 2013.

Sueli Veiga Melo
Coorodenadora Geral da ECO/CUT

