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Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 

 

Rua Desembargador Motta, 2791, Bigorrilho, Curitiba/PR. CEP: 80.430-152 

EDITAL DE SELEÇÃO  
 

Pessoa Física - Nº 006/2016 
 

Tipo: Melhor Técnica 
 

REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 811901/2014 
CELEBRADO ENTRE CENTRO DE 
FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ 
ARAÚJO E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO (MTE), POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA (SENAES), REFERENTE AO 
EDITAL 002/2014: FOMENTO À ECONOMIA 
SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE 
INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA E DE 
AUTONOMIA DA POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA (PSR). 

 
 
O CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO (CEFURIA) vem a 
público, através deste edital de seleção, divulgar a chamada pública para contratação de 
assessor/es técnico/s, como parte da execução do projeto “Gerando Renda e Criando 
Dignidade com a População em Situação de Rua de Curitiba”, para trabalhar junto à essa 
população, decorrente de Convênio nº 811901/2014 celebrado com MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA NACIONAL DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA, que prevê o fomento à economia solidária como estratégia 
de inclusão socioeconômica e de autonomia da população em situação de rua. 
 

I – OBJETIVO 

 
Contratação de assessoria técnica especializada para a prestação de serviços, destinada 
aos contratados, público alvo e convidados no âmbito da referida proposta de Convênio. 
 
 
II – JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO 
 
A presente contratação visa cumprir a META 4 / ETAPAS 2, 3 e 5 que consiste na 
realização de Oficinas e Produção de Planos de Sustentabilidade Econômica dos 
Empreendimentos Econômicos Solidários, conforme consta no Projeto Básico e Termo de 
Referência que propõe a realização de atividades de sensibilização, mobilização e 
formação técnica e cidadã com a População em Situação de Rua (PSR) de Curitiba. 
 
III – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 
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3.1 Eixo Formação em Gestão 
 
3.1.1 Contratação de 140 (cento e quarenta) horas técnicas de assessoria para realização 
de oficinas para formação em gestão com foco em grupos de trabalho, compreendendo: 
 
3.1.2 Preparação e execução da metodologia para as etapas previstas, contemplando as 
seguintes temáticas/atividades: 
 

Primeiro perfil profissional 

Tema Etapa Conteúdo mínimo Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação 
em Gestão: 

 
 
 
1. Finanças 

Formação de preço, estoque, fluxo de 
caixa, comercialização, compra, 
fornecedores, redes de 
comercialização; Captação de 
recursos: fundo solidário, editais; 
Finanças pessoais e coletivas. 

140 

 
 
 
 
 
 
2. Produção 

Entradas;  

Recursos: matéria prima, 
equipamentos, 

Agentes: distribuição da mão de obra, 
fornecedores; 

Processo: organização da produção 
(layout, tecnologia);  

Saídas 

Produto/serviço 

Como tratar os resíduos 

 
 
3. Administração 

Documentos (regimento, ata, estatuto); 
instrumentos de análise e avaliação 
das experiências (como diagnóstico da 
comercialização). 

4. Logística Transporte e armazenamento. 

5. Comercialização e 
consumo: 

Análise de mercado e política de 
vendas; técnicas de venda. 

 

Parágrafo Único: O CEFURIA reserva o direito de contratar mais que um(a) profissional 
para os serviços acima mencionados. 
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3.2 Eixo Formação em Economia Solidária 
 
3.2.1 Contratação de 124 (cento e vinte e quatro) horas técnicas de assessoria para 
realização de oficinas para formação em economia popular solidária e elaboração de plano 
de sustentabilidade com foco em grupos de trabalho, compreendendo: 
 
3.2.2 Preparação e execução da metodologia para as etapas previstas, contemplando as 
seguintes temáticas/atividades: 
 

Segundo perfil profissional 

Tema Etapa Conteúdo mínimo Horas 

Formação em 
Economia 
Solidária: 

1. Política em 
Economia 
Solidária 

Princípios-Autogestão, 
Cooperação, Solidariedade 
(individual e coletivo); 

100 

Relação com o meio ambiente; 

Justiça de Gênero; 

Instrumentos – associativismo, 
cooperativismo, coletivo; 

Sistema capitalista x economia 
solidária; 

Diferenciação Trabalho e 
Emprego; 

Políticas Públicas de Ecosol; 

Articulação em redes de 
Economia Solidária; 

Distribuição de riquezas; 

Trocas de Experiência: Rede 
de Padarias, Assentamento 
Contestado, Clubes de Trocas, 
Feira Permanente de Economia 
Solidária; 

Produção, comercialização e 
consumo solidário; 

2. Formação 
Relacional 

Relações Interpessoais; 

Gestão de Conflitos; 

Comunicação interpessoal. 

Sistematização e entrega de Planos de Sustentabilidade 24 
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Parágrafo Único: O CEFURIA reserva o direito de contratar mais que um(a) profissional 
para os serviços acima mencionados. 
 
 
3.3 Eixo oficinas técnicas específicas 
 
3.3.1 Contratação de 180 (cento e oitenta) horas técnicas de assessoria para realização de 
oficinas técnicas específicas, compreendendo:  
 
3.3.2 Encontro para a contextualização do projeto e diagnóstico prévio da condição de 
trabalho com os públicos a serem beneficiados; 
 
3.3.3 Preparação e execução da metodologia para as oficinas previstas, contemplando os 
seguintes temas: 
 
 

Terceiro perfil profissional 

Temas 
Área técnica 

específica 
Conteúdo mínimo Horas 

1. 
Alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 
Panificação 

Básica 

Orientações básicas de produção coletiva 
– auto gestionária, consumo consciente, 
cuidados com o ambiente de trabalho e 
com o meio ambiente, critérios para a 
manipulação de alimentos (higiene 
pessoal, compras de matérias primas, 
comercialização, asseio no ambiente de 
trabalho, armazenamento, entre outros), 
além de Produção de panifícios, tais 
como: pão caseiro, pão integral, cuques, 
bolachas, massa de pizza, sonho assado, 
cueca virada, biscoitos, e outros. 

 
45 

 

 

 

 

1. 2 
Confeitaria 

Aperfeiçoamento na produção de: Bolos 

decorados; bolos finos; tortas; bombons; 

bolos de casamento, aniversário quinze 

anos, festas infantis; docinhos finos; 

massa folhada; croissant; empadão; 

empadinhas, coxinhas e outros  

45 
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2. Cultura 

 

 

 

2.1 
Comunicação 

Popular  

Orientações básicas de produção coletiva 
– auto gestionária; elaboração de 
conteúdo informativo para mídias 
impressas alternativas (fanzines, 
panfletos, jornais); orientações básicas de 
escrita, comunicação interpessoal, 
fotografia audiovisual e técnicas de 
entrevistas. 

30 

 

 

 

 

 

2.2 Artes 
Visuais – 

Identidade 
Visual 

Orientações básicas de produção coletiva 
– auto gestionária; Identidade visual do 
grupo e do EES; processo criativo; 
criação e aplicação de logotipo em 
diversas superfícies (Cartão, banner, 
folha sufite, plástico, etc), rótulos e 
embalagens; desenvolvimento e 
apresentação do produto, desenho, 
harmonia e propaganda. 

 
 

20 

 

 

 

 

 

2.3 Artesanato 
de acessórios 
sustentáveis 

Orientações básicas de produção coletiva 
– auto gestionária; elaboração de 
programa artístico que contemple 
técnicas de reaproveitamento de 
materiais visando produtos sustentáveis, 
preferencialmente estampas e motivos 
relacionados a valores étnicos; auxílio 
básico em corte, costura e colagem para 
produção de adornos, utensílios, 
bijuterias, etc. 
 

20 

3. Cosmética 

 

 

 

 

 

 

3.1 
Cosméticos 

Naturais 

 

Orientações básicas de produção coletiva 
– auto gestionária; Processo de 
elaboração: critérios para o preparo do 
produto; higiene e limpeza, etc. Produção 
de: sabonete / sabão; sabonete a base de 
glicerina; desodorante; creme dental; 
enxaguante bucal; hidratante corporal / 
creme para barbear; tônico facial; 
repelente, etc.  

20 

Total de 
horas 

 
 

 
180 

 

Parágrafo Primeiro: O CEFURIA reserva o direito de contratar mais que uma (um) 
profissional para os serviços acima mencionados. 
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Parágrafo Segundo: As (os) contratadas (os) em todos os eixos deverão apresentar no 
término da prestação do serviço os seguintes itens: a realização da assessoria, com 
registro fotográfico e a entrega de um relatório pedagógico descritivo da atividade 
realizada, que servirá de subsídio para a sistematização de metodologia aplicada no 
projeto, com direitos autorais cedidos integralmente ao CEFURIA. 

 

 
IV – REQUISITOS PARA A SELEÇÃO E EXECUÇÃO 
 
4.1 – Primeiro e segundo perfis profissionais 
 
4.1.1 As (os) candidatas (os) devem ter participado de atividades formativas e de 
acompanhamento em Economia Popular Solidária (Ecosol), com pessoas em situação de 
vulnerabilidade; 
 
4.1.2 Desejável conhecimento teórico/prático sobre a Educação Popular Freireana; 

4.1.3 Ter vivido, acompanhado e/ou sistematizado experiências formativas em Ecosol, com 
coletivos diversos, formais e/ou informais; 

4.1.4 Ter disponibilidade de tempo, em horário comercial, para o planejamento e execução 
das atividades; 

4.1.5 Apresentar destreza e autonomia no planejamento e desenvolvimento das atividades; 

4.1.6 Manter organização e disciplina na elaboração processual dos serviços; 
 

4.1.7 Demonstrar capacidade de diálogo e construção em grupos ou coletivos em situação 

de vulnerabilidade. 

 

 

4.2 Terceiro perfil profissional 

 

4.2.1 Todos os itens solicitados no item 4.1, exceto os itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 

4.2.2 Elencar e providenciar a aquisição dos materiais necessários para cada oficina, sob 
orientação da equipe de gestão do Cefuria, e que serão pagos com recursos do Convênio.  
 

 
Parágrafo Único – A (o) contratada (o) desse eixo temático deverá se comprometer em 
dedicar no mínimo duas (2) horas de encontro com membros da equipe do projeto, antes 
da realização de cada atividade, como uma etapa de preparação para a assessoria. 
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V - DAS INSCRIÇÕES 
 

As (os) interessadas (os) poderão se candidatar em quantos perfis profissionais e/ou áreas 
temáticas específicas quiser, devendo encaminhar: 
 
- Currículo básico com no máximo 5 páginas e telefone para contato; 
- Carta de auto apresentação com a indicação de perfil profissional (primeiro, segundo 
e/ou terceiro) no(s) qual(is) se candidatará, no caso do terceiro perfil, indicar área(s) 
técnica(s) específica(s); 
- Cópia do CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física); 
 
Até dia 20/10/2016, por meio de uma das seguintes modalidades:  
1. Correio eletrônico - para o endereço: cefuria.cotacao@gmail.com, com indicação no 
assunto “Edital 006/2016”; 
2. Em mãos – para o endereço: Rua Desembargador Motta, 2791, Bigorrilho, Curitiba/PR, 
CEP: 80.430-152, em dias úteis (de segunda a sexta - feira, entre 9h e 12h; 13h e 17 
horas); 
3. Via Correio postal - com data de recebimento pelo Correio, via AR, até a data estipulada, 
com indicação no envelope “Edital 006/2016”. 
 
VI - DA SELEÇÃO 
 
A seleção será feita pela comissão de seleção já existente no Cefuria e o processo seletivo 
será constituído das seguintes fases: 
 
1) Análise e seleção dos documentos; 
2) Entrevista pessoal; 
3) Divulgação do resultado. 
 
VII – DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Entrega dos documentos: Até 20/10/2016  
 
Seleção dos documentos: de 21/10/2016 a 24/10/2016 
- As (os) candidatas (os) que tiverem seus currículos selecionados para a fase de 
entrevistas, serão informadas (os) por telefone e/ ou e-mail sobre o horário e local da 
entrevista. 
 
Entrevistas: de 25/10/2016 a 26/10/2016 
 
Resultado final: 26/10/2016 
 
 
VIII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
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O resultado final será publicado no dia 26/10/2016 no site do CEFURIA, e informado 
via e-mail para todos os participantes da fase de entrevistas. Contando o prazo de recurso 
de dois dias após a data de divulgação dos resultados. 
 
IX – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E TRABALHO 
 
9.1 A (s) contratação (ões) resultante (s) deste processo seletivo está (ão) estimada (s) 
em: 
a) Primeiro perfil profissional- um total de 140 horas técnicas, a R$ 70,00 a hora, 
perfazendo um total de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos) reais; 
b) Segundo perfil profissional - um total de 124 (cento e vinte e quatro) horas técnicas a R$ 
70,00 a hora, perfazendo um total de R$ 8.680,00 (oito mil seiscentos e oitenta) reais; 
c) Terceiro perfil profissional- um total de 180 (cento e oitenta) horas técnicas a R$ 70,00 a 
hora, perfazendo um total de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos) reais, devendo sua 
execução se dar entre o mês de outubro de 2016 e o mês de Fevereiro de 2017, 
prorrogável mediante aditivo de contrato. 
 
9.2 O quantitativo descrito no presente Edital é apenas estimativo, não vinculando ao 
Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo – CEFURIA a obrigação de contratação de 
valor correspondente. 
 
9.3 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente cotação serão atendidas 
com recursos do Convênio Nº 811901/2014, celebrado entre o Centro de Formação 
Urbano Rural Irmã Araújo - CEFURIA e a Secretaria Nacional de Economia Solidária – 
SENAES/MTE. 
 
X. DO PAGAMENTO: 
 
10.1 O pagamento será via Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), efetuado pelo 
CEFURIA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a prestação do serviço mediante a 
apresentação, pelas (os) contratadas (os), dos itens constantes na Cláusula III, Parágrafo 
Segundo, atestada pelo coordenador do projeto, e apresentado o número da conta 
bancária, o nome do banco e a respectiva agência. 
 
10.2 O CEFURIA reserva o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação os 
serviços não tiverem sido prestados de acordo com o contratado. 
 
10.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 
neste Edital. 
 
10.4 Para efeito de pagamento, o CEFURIA procederá às retenções tributárias e 
previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
 
XI – DA CONTRATAÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS 
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O processo de contratação será realizado logo após a finalização das etapas de 
contratação. Os selecionados serão notificados e convocados para assinar o termo de 
contrato e terão cinco dias úteis, a contar da data de convocação, para apresentar-se com 
a documentação (número do PIS ou NIT, RG, CPF), sob pena de perder o direito de 
contratação.  
 
XII - DOS CASOS OMISSOS  
 
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  
 
 
 

Curitiba, 05 de Outubro de 2016. 
 
 

CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO 
Coordenação Executiva 


