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EDITAL DE SELEÇÃO – Pessoa Física 

Nº001/2018 – PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E RETIFICAÇÃO 

 

 

 

Por este termo de prorrogação de prazos e retificação o Edital de Seleção – Pessoa Física Nº 

001/2018 passa a conter as seguintes modificações: 

 

III – JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO 
 

A presente contratação visa cumprir as metas e etapas do referido convênio, conforme consta no 

Projeto Básico e Termo de Referência que acompanham o convênio SICONV Nº 857556/2017, 

que pode ser acessado no link http://portal.convenios.gov.br/acesso-livre – clicar em 

Consultar Convênios/Pré-Convênios, depois, em Consulta Completa, digitar o número acima no 

campo “Número do Convênio/Pré-Convênio”. 

 

Trata-se de um projeto construído com empreendimentos econômicos e solidários de diversas 

regiões do estado do Paraná, urbanos e rurais organizados em redes, associações, cooperativas, 

coletivos e por territórios, com o objetivo de consolidar uma Rede Estadual de Economia 

Solidária como estratégia de fortalecimento e ampliação da produção, comercialização e 

consumo na perspectiva do fortalecimento da política pública de Economia Solidária. A partir da 

metodologia participativa o projeto desenvolverá instrumentos para apoiar os sujeitos com a 

criação, desenvolvimento e aplicação de tecnologias sociais com vistas ao alcance dos objetivos 

dos grupos e na viabilidade do trabalho e renda dentro dos princípios da Economia solidária. 

 

 

 

V - DAS INSCRIÇÕES 
 

Deverão ser encaminhadas até às 23h59 do dia 18 de fevereiro de 2018 (domingo) para o e-

mail: cefuria.cotacao@gmail.com colocando no Assunto: EDITAL SELEÇÃO – PESSOA 

FÍSICA 001/2018, a seguinte documentação:  

 a) Curriculo Simples, sem anexos. A documentação comprobatória será apresentada por 

ocasião da entrevista pessoal;  

 b) Carta de Apresentação com o máximo de duas (02) páginas definindo a qual ou quais 

cargos se candidata, justificando a candidatura e discorrendo sobre as experiências; 

 

Observação: No processo de seleção serão levados em conta aspectos que possam contribuir para 

a consolidação da equidade de raça, gênero e classe na composição da equipe, bem como a 

disposição do(a) candidato(a) em permanecer na entidade pelo período total do projeto. 

 

VII – DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Entrega da documentação: 18/02/2018. 

Análise da documentação: 19/02/2018 e 20/02/2018. 
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- As/os candidatas/os que tiverem seus currículos selecionados serão informadas/os 

pessoalmente sobre os horários das entrevistas. 

Entrevistas: 22/02/2018 e 23/02/2018 

Resultado final: 26/02/2018 
 

  

VIII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

O resultado final será publicado no dia 26/02/2018, a partir das 18 horas, no site do 

CEFURIA, e informado via e-mail para todos os participantes da fase de entrevistas. 

 

 

O restante dos itens do Edital permanece inalterado. 
 

 

Curitiba, 26 de janeiro de 2018. 

 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO 
Coordenação Executiva 


