SELEÇÃO 047/2010
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO

O Instituto Integra para o Desenvolvimento está selecionando 1 vaga de Agente de
Desenvolvimento Solidário para o Bairro Saporito - TABOÃO DA SERRA/SP, para atuar no
projeto ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA,
conforme termo de parceria MTE/SENAES Nº 723794/2009, Processo MTE nº
47975.001126/2009-94.
•

Carga Horária: 30 horas semanais flexíveis com possibilidade para os finais de
semana

•

Local: Saporito - TABOÃO DA SERRA/SP

•

Regime de contratação: prestador de serviço individual por prazo determinado

•

Duração da contratação: 12 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: “Agente de desenvolvimento Solidário – Saporito - TABOÃO DA
SERRA/SP – 047/2010”)

•

Entrega de currículos pelo correio: Carta Registrada – Endereço: Alameda
Santos, 2209 – 7º Andar – Cerqueira César – São Paulo – SP – CEP 01419-002 –
(A/C de Comissão de Seleção – Agente de desenvolvimento Solidário – Saporito TABOÃO DA SERRA/SP – 047/2010)
Prazo da 1ª chamada: até o dia 22 de outubro de 2010. Atenção: e-mails sem o
referido assunto não serão recebidos.

•

•

Documentos Necessários:


Currículo atualizado



Indicar endereço, telefones e e-mail para contato.

Requisitos:


a) pertencer a comunidade com a qual estará desenvolvendo as
atividades do Projeto;



b) ter capacidade de relacionamento e articulação com diversos
segmentos sociais (associações locais, órgãos públicos, ONGs,
universidades, etc.);
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•



c) não estar desempenhando mandato institucional, nem ser servidor
público de qualquer ordem;



d) não há exigência de nível de escolaridade, mas segundo grau é
recomendável;



e) ter redação própria e capacidade para elaboração de relatórios de
atividades.

Oferecemos


•

Auxílio transporte para deslocamento nas comunidades.

Principais atividades a serem desenvolvidas:


Apoiar a organização de empreendimentos econômicos solidários;



Realizar o levantamento de informações que contribua para a
construção de um diagnóstico das potencialidades e vocações
econômicas locais, identificando as oportunidades e gargalos
existentes;



Articular-se com parceiros locais visando o fortalecimento dos
empreendimentos econômicos solidários;



Divulgar políticas públicas
econômicos solidários;



Divulgar as ações do PRONASCI e promover a articulação entre elas;



Apoiar a formação de redes de empreendimentos econômicos
solidários;



Mobilizar a comunidade e empreendimentos para a participação nos
eventos, palestras, oficinas e seminários que promovam a economia
solidária;



Estimular e apoiar o intercâmbio e a articulação entre os diversos
atores sociais envolvidos com iniciativas de economia solidária;



Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas no projeto;



Apoiar a construção de Planos Locais de Desenvolvimento e
Economia Solidária.

de

apoio

aos

empreendimentos

São Paulo, 08 de outubro de 2010.

________________________________________
Instituto Integra para o Desenvolvimento

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