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CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORTE II 

CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL NII 
 

Convênio Cáritas Brasileira Regional NII e Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 
nº. 765.102/2011 

 
AVISO DE SELEÇÃO 

 
A Cáritas Brasileira Regional Norte II através do processo seletivo simplificado para 
contratação de pessoal para composição de equipe para atuação no referido convênio 
de acordo com o Edital de Seleção disponibilizado em 14 de janeiro de 2012 nos sítios 
www.caritas.org.br, www.cnbbn2.org.br e caritasnorte2.wordpress.com. 
 
Estão no edital as condições e o cronograma. As pessoas interessadas retirarão o edital 
na sede da Cáritas Brasileira Regional Norte II, situada na Travessa Barão do Triunfo, 
3151, Marco, Belém – Pará ou pela internet no endereço www.caritas.org.br, 
www.cnbbn2.org.br e caritasnorte2.wordpress.com – Inf.: (91) 3226-9273 (Emerson 
Zagalo ou Andrea Costa). 
 

Belém – PA, 14 de janeiro de 2012. 
 

Lindomar de Jesus de Sousa Silva 
Secretario Regional da Cáritas Brasileira 
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CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORTE II 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 001/2012 
PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

POR TEMPO DETERMINADO 
 

 
A Cáritas Brasileira, organismo da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 
em atendimento ao disposto no Convênio nº 765102/2011 celebrado entre a Cáritas 
Brasileira Regional Norte II e o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE), torna público a realização 
do processo seletivo simplificado para contratação de pessoal para composição de 
equipe para execução de atividades vinculadas ao PROGRAMA ECONOMIA 
SOLIDARIA EM DESENVOLVIMENTO, através do Projeto “PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL POR MEIO DE FUNDOS SOLIDÁRIOS NA 
REGIÃO NORTE DO BRASIL. Em conformidade com a Chamada Pública 
SENAES/MTE nº 01/2011.” 
 
I – DAS VAGAS 
  

• Coordenador – 1 vaga; 
• Auxiliar Administrativo – 1 vaga 

 
 

II – DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇOES 
 

• Coordenador: Coordenar e orientar o processo de PMAS (Planejamento, 
Monitoramento, Avaliação e Sistematização) desenvolvido com base na 
concepção metodológica estratégica participativa, em consonância com a 
concepção e práticas de Planejamento Estratégico e Participativo próprias da 
Cáritas Brasileira. Incluindo a seleção/formação/capacitação dos agentes desse 
programa e suas parcerias e a representação do Programa/Projeto de 
Desenvolvimento Local em fóruns específicos quando designado/a pela Cáritas 
Brasileira. 
 

• Auxiliar Administrativo: Colaborar tecnicamente com a gestão contábil, 
financeira e administrativa – gerindo e monitorando as previsões e realizações 
orçamentárias e contábeis em consonância com a legislação vigente: conciliação 
e classificação contábeis, pagamentos, e prestação de contas e demais 
procedimentos técnico-administrativos necessários. Realizar junto com a equipe 
responsável pela coordenação das atividades do Projeto a prestação de contas no 
SICONV. 
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CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORTE II 

 
III – REQUISITOS EXIGIDOS PARA AS FUNÇOES DE COORDENAÇÃO  
 

• Ter experiência comprovada nas áreas de desenvolvimento local, organização 
comunitária e social (associações, movimentos, grupos locais, fóruns, redes) 
fóruns (formação, articulação) em economia solidária, controle social e garantia 
de direitos; 

• Ter domínio de conceitos e das ferramentas de PMAS (Planejamento, 
Monitoramento, Avaliação e Sistematização) de modo especial conhecimento 
em Educação Popular, PES, FOFA, DRP, Planejamento Participativo e Análise 
de Conjuntura; 

• Ter informações e sensibilidade para acolher e trabalhar com diversidade 
cultural, étnica e religiosa dos diversos regiões e biomas brasileiros; 

• Ter conhecimentos nas temáticas de gênero, geração, raça e etnia, bem como 
defesa e promoção de direitos e controle social de políticas públicas; 

• Ter conhecimentos básicos e práxis em trabalhos comunitários e sociais, 
economia solidária, desenvolvimento local, biomas e territórios; 

• Experiência em processos de articulações locais, regionais e nacionais ligados ao 
tema do desenvolvimento; 

• Ter prática de organização e promoção de encontros e oficinas; 
• Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 
• Conhecimento e prática em produção de textos; leitura e produção de planilhas e 

gráficos; raciocínio lógico e desenvoltura no uso de computadores (editor de 
textos, planilhas e internet); 

• Ter conhecimento relacionado à criação, desenvolvimento e gestão de sistemas 
de informação; 

• Ter habilidade de seleção e gerência de equipe; 
• Experiência em práticas de advocacy; 
• Compreender a especificidade da dinâmica de funcionamento de organizações 

populares, Pastorais Sociais, entidades sindicais, empreendimentos solidários, 
redes/cadeias produtivas e redes de organizações e movimentos sociais. 

• Ter capacidade de trabalho em equipe e de aposta no diálogo social. 
• Ter habilidade em processos de articulação e mobilização social. 
• Ter habilidades de coordenação e produção intelectual. 
• Ter disponibilidade para viajar  
• Fixar residência em Belém/PA. 
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CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORTE II 

III – REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO: 
 

• Desejável ter formação técnica na área de contabilidade ou administração; 
• Habilidade compatível com a área da administração de projetos e contabilidade, 

capacidade de trabalho em equipe, experiência de contas a pagar, fluxo de caixa, 
conciliação bancária, rotinas contábeis e pagamentos; 

• Domínio da linguagem escrita e expressão oral; 
• Conhecimento e prática em produção de textos; leitura e produção de planilhas e 

gráficos; raciocínio lógico e desenvoltura no uso de computadores (editor de 
textos, planilhas e internet); 

• Compreender a especificidade da dinâmica de funcionamento das organizações 
sociais e de entidades sem fins de lucro e redes de organizações e movimentos 
sociais; 

• Conhecimento em Processos licitatórios e operação no SICONV; 
• Fixar residência em Belém/PA. 

 
 
IV FORMAÇÃO EXIGIDA 

 
Coordenador: 
 

• Experiência profissional acumulada em atividades de educação popular e 
formação em desenvolvimento local, economia solidária e desejável 
conhecimento em áreas correlatas tais como Direitos Humanos (DESCAS), 
Cidadania e Participação Popular.  

• Nível superior completo em qualquer área de formação, com preferência, mas 
não exclusividade, para Pós-Graduação na área de Desenvolvimento 
Sustentável, Territorial e Desenvolvimento Comunitário. 

 
Auxiliar Administrativo: 
 

• Ensino médio completo; 
• Conhecimento na aérea; 
• Formação e experiência profissional em setor contábil e ou administrativo, 

preferencialmente, em organizações sociais e filantrópicas.  
 
 
V – CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO  
 
1. Contratação por CLT – prazo determinado.  
 
2. Regime de trabalho de 40 horas semanais.  
 
3. Remuneração mensal: à combinar.  
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CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORTE II 

  
 

VI – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 

• Currículo devidamente comprovado; 
• Carta de apresentação explicitando/indicando obrigatoriamente: 

1. Cargo pretendido; 
2. Motivação e os compromissos do candidato para com a perspectiva do 

Desenvolvimento sustentável e a Economia Solidária; 
3. Duas pessoas do movimento social ou de organizações da sociedade civil 

que possam ser consultadas sobre sua trajetória social e profissional. 
• Carta de recomendação de trabalhos anteriores. 

 
 
VII – SELEÇÃO 
 
O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas: 
 

• Análise de currículo, carta de apresentação do/a candidato/a e carta de 
recomendação para a pré-seleção; 

• Entrevista para os candidatos pré-selecionados. 
 

Notas:  
 

• As entrevistas serão individuais; 
• A participação nesta fase será custeada inteiramente pelo candidato, inclusive as 

passagens e alimentação.  
 
 
VIII – PRAZOS 
 

• Publicação do Edital no sítio da Cáritas Brasileira, Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil Regional Norte II e Caritas Brasileira Regional norte II: 
14/01/2012. 

• Recepção de currículos: de 15 de janeiro de 2012 a 29 de janeiro de 2012. 
• Os currículos, devidamente comprovados, deverão ser enviados via correio 

eletrônico (caritasn2@gmail.com) e entregues, pessoalmente ou via Correios – 
Empresa Brasileira de Correios e telégrafo no endereço: Travessa Barão do 
Triunfo n°3151, Bairro Marco, CEP 66.093-050, Belém/PA, até o dia 29 de 
janeiro de 2012, às 18:00 horas, com e descrição do cargo preterido 
“COORDENADOR” ou “AUXILIAR ADMINISTARTIVO”. 

• Currículos recebidos após o dia e hora estipulados serão desconsiderados; 
• Divulgação do resultado da pré-seleção e convocatória para entrevista: dia 01 de 

fevereiro de 2012, via contato telefônico. 
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• Entrevista presencial: dia 02 de fevereiro de 2012. 
• Resultado final: 03 de fevereiro de 2012.  
• Admissão imediata. 

 
 
IX – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

� Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação Colegiada em 
consonância com a Diretoria da Cáritas Brasileira Regional Norte II que será a 
instância máxima de deliberação e recursos relativos a este processo seletivo. 

 
Belém – PA, 14 de janeiro de 2012.  

 


