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SELEÇÃO 002/2011 

ASSESSOR TÉCNICO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS 

SOLIDÁRIOS (EES) 

 

O Instituto Integra para o Desenvolvimento está selecionando para 1 (uma) vaga de 

Assessor Técnico de empreendimentos econômicos solidários (EES) para o estado de São 

Paulo, para atuar no projeto NEATES – Núcleo Estadual de Assistência Técnica e 

Empreendimentos de Economia Solidária, conforme convênio MTE/SENAES Nº 010/2008, 

Processo MTE nº 47975.000651/2008-10. 

• Carga Horária: 40 horas semanais. 

• Local: Instituto Integra, região metropolitana e interior São Paulo. 

• Duração da contratação: 09 meses 

• Etapas do processo de seleção: 

� Análise de currículo 

� Entrevista de seleção 

� Para o selecionado - entrevista de contratação 

• Entrega de currículos pelo e-mail: secretaria@integrasocial.org.br (discriminar no 
campo assunto: “Assessor Técnico de empreendimentos econômico solidários – 
Edital 002/2011”)  

Prazo: até o dia 02 de maio de 2011. Atenção: e-mails sem o referido assunto não 
serão recebidos. 

 

• Documentos Necessários: 

� Currículo atualizado 

� Indicar endereço, telefones e e-mail para contato. 

• Requisitos: 

� Nível superior completo, preferencialmente nas áreas de 

administração de empresas, contabilidade, economia, direito e 

engenharia. 

� Bons conhecimentos de informática (Excel, Word, Internet, Windows) 

� Facilidade de comunicação oral e escrita. 
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� Ter disponibilidade para viagens dentro do estado. 

� Desejável: Experiência profissional na área de economia solidária 

� Desejável: ter conhecimentos de gestão de empreendimentos. 

 

• Principais atividades a serem desenvolvidas: 

� Assessoria técnica e acompanhamento a empreendimentos 

econômicos solidários in loco no estado de São Paulo. 

� Elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas. 

� Elaboração de relatórios de prestação de contas financeira. 

� Apoio a atividades e eventos realizados pela NEATES no estado. 

� Ministrar cursos de formação básica em cooperativismo e Economia 

solidária entre outros. 

� Elaborar e ajudar na elaboração de projetos de captação de recursos 

para os empreendimentos. 

� Aplicar questionário diagnóstico junto aos empreendimentos. 

� Participar de reuniões de planejamento e avaliação das ações a 

serem implementadas.  

� Articulação de parceiros para os empreendimentos de Economia 

Solidária atendidos pelo NEATES. 

 

 

São Paulo, 18 de abril de 2011. 

 

___________________________________________ 
 Instituto Integra para o Desenvolvimento 
 

(edital disponível no nosso sítio http://www.integrasocial.org.br) 


