
 

Guayí - Rua José do Patrocínio, 611/ 2 andar – Fone: (51) 3212 71 78 - Porto Alegre  RS – CEP: 90 050-003  - www.guayi.org.br  -      

guayi@guayi.org.br                                                                                                                  1 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 033/2015 
Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21 

SELEÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
A GUAYÍ, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sediada na Rua José do 

Patrocínio 611, Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre, RS, CEP 90050-003, torna público a 

seleção de 1 (um/a) Técnico(a) de Autogestão; 1 (um/a) Técnico(a) em Mecânica Industrial; 

1 (um/a) Técnico(a) em Edificações; 1 (um/a) Mestre de Obras; 1 (um/a) Técnico(a) em 

Panificação; 1 (um/a) Especialista em Jardinagem e Viveiro; 1 (um/a) Design Gráfico; 1 

(um/a) Técnico(a) em Serigrafia; 1 (um/a) Engenheiro de Segurança do Trabalho; 1 (um/a) 

Técnico em Segurança do Trabalho; 1 (um/a) Engenheiro Civil; 1 (um/a) Estagiário(a) em 

Administração; 1 (um/a) Estagiário(a) de Nível Médio para compor a EQUIPE TÉCNICA da 

entidade que atuará na EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA, no município de Bagé / Rio Grande do Sul, no âmbito do PROJETO 

COMPLEXO DE EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA – KM21. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente processo seletivo será regido por este edital e executado pela Guayí.  

1.2. A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá os procedimentos e as 

etapas previstas nos itens 3, 4, 5 e 6 do presente edital. 

1.3. As (os) candidatas (os) aprovadas (os) serão submetidas (os) a uma Capacitação de 

20 horas após o processo de seleção. É requisito obrigatório para a contratação dos 

profissionais a participação, a frequência e o bom rendimento na referida capacitação. 

1.4. As atribuições descritas neste Edital, bem como a carga horária deverão ser 

desenvolvidas prioritariamente na cidade de Bagé, com disponibilidade de viagens 

intermunicipais. 

1.5. A íntegra do Edital estará disponível no portal da Guayí www.guayi.org.br, na Sede 

entidade, Rua José do Patrocínio 611, Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre, RS, CEP 90050- 

003 e na sede do Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21, 

Avenida São Judas, 796, Bairro Ipiranga, CEP 96.418-001, Bagé, RS. 

1.6. O presente processo seletivo seguirá o seguinte cronograma geral: 

http://www.guayi.org.br/
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PROCEDIMENTO DATA 

Publicação do Edital do Processo Seletivo 20/08/2015 

Período para o envio dos Currículos Vitae (exclusivamente 

pelo correio eletrônico indicado) 

20/08/2015 a 02/09/2015 

Análise dos CV e seleção dos (as) candidatos (as) para a 

entrevista individual 
03/09/2015 

Publicação da listagem dos (as) candidatos (as) selecionados 

(as) para entrevista individual (conforme item 5.1), informando 

data, hora e local para realização da entrevista. 

03/09/2015 

Realização das Entrevistas Individuais com as/os candidatos 

(as) selecionados (as) na Fase de Análise de Currículo 

(conforme item 5.1) 

04/09/2015 

Publicação do resultado das (os) Candidatas (os) 

Selecionadas (os) e sua Classificação 
05/09/2015 

Capacitação dos (as) Selecionados(as) 08/09/2015 a 10/09/2015 

Homologação dos Resultados 11/09/2015 

 

2) OBJETO 
O objeto do presente Edital é tornar pública a seleção de 1 (um/a) Técnico(a) de 

Autogestão; 1 (um/a) Técnico(a) em Mecânica Industrial; 1 (um/a) Técnico(a) em 

Edificações; 1 (um/a) Mestre de Obras; 1 (um/a) Técnico(a) em Panificação; 1 (um/a) 

Especialista em Jardinagem e Viveiro; 1 (um/a) Design Gráfico; 1 (um/a) Técnico(a) em 

Serigrafia; 1 (um/a) Engenheiro de Segurança do Trabalho; 1 (um/a) Técnico em Segurança 

do Trabalho; 1 (um/a) Engenheiro Civil; 1 (um/a) Estagiário(a) em Administração; 1 (um/a) 

http://www.guayi.org.br/
mailto:guayi@guayi.org.br


 

Guayí - Rua José do Patrocínio, 611/ 2 andar – Fone: (51) 3212 71 78 - Porto Alegre  RS – CEP: 90 050-003  - www.guayi.org.br  -      

guayi@guayi.org.br                                                                                                                  3 

 

Estagiário(a) de Nível Médio para compor a EQUIPE TÉCNICA da entidade que atuará na 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, no município de 

Bagé / Rio Grande do Sul, no âmbito do PROJETO COMPLEXO DE EMPREENDIMENTOS 

DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA – KM21. 

3) CARGOS E ATRIBUIÇÕES 
3.1. CARGO: Técnico(a) em Autogestão 

3.1.1. VAGA: 01 (uma) 

3.1.2. ATRIBUIÇÕES: realizar formação em Economia Solidária e Autogestão; desenvolver 

assessoramento cotidiano aos EES incubados no Complexo Km21; contribuir na 

mobilização e mediação dos encontros dos trabalhadores para discussão; orientar os 

trabalhadores na condução das assembléias de organização da Cooperativa no Km21; 

auxiliar os trabalhadores na organização dos acordos de trabalho e constituição de equipes; 

auxiliar na organização dos processos de trabalho nas linhas de produção; assessorar os 

EES nas suas demandas de gestão; atuar na mediação de conflitos com a orientação dos 

princípios da Economia Solidária; realizar, em parceria com o(a) orientador(a) técnico(a) 

das linhas de produção, a orientação em autogestão para consolidar os processos 

produtivos, os fluxos, as rotinas de trabalho, envolvendo os(as) trabalhadores(as) no 

controle destes processos. 

3.1.3. PRÉ-REQUISITOS: experiência de assessoria em Economia Solidária; experiência 

na gestão de empresas ou EES; experiência na coordenação de equipes de trabalho; 

possuir experiência de trabalho com jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade; 

possuir experiência de trabalho comunitário e execução de projetos sociais;  

3.1.4. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais com necessidade de flexibilidade de 

horário para realização de atividades nos turnos da manhã, tarde e noite. 

3.1.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 

3.1.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

3.1.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 4 (quatro) meses a contar da data da assinatura do 

contrato. 
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3.2. CARGO: Técnico em Mecânica Industrial 

3.2.1. VAGA: 01 (uma) 

3.2.2. ATRIBUIÇÕES: orientar os processos de trabalho envolvendo traçado e corte em 

caldeiraria e soldagem; orientar sobre o tratamento de materiais; desenvolver montagem e 

desmontagem de conjuntos mecânicos; realizar a orientação na manutenção mecânica dos 

equipamentos do Complexo Km21, desenvolver e implantar cronogramas de produção e 

serviços; contribuir na elaboração de orçamentos para novos serviços e produtos para a 

Associação de Trabalhadoras (es) do Complexo Km21, emitir ART sobre os produtos e 

serviços, realizar atividades básicas de formação e capacitação para os(as) 

trabalhadores(as) nas linhas de produção.  

3.2.3. PRÉ-REQUISITOS: ter formação técnica em Instituição de Ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação; possuir experiência comprovada na área de no mínimo 03 anos. 

Possuir registro ou visto nos conselhos regionais. 

3.2.4. JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3.2.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.2.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.100,00 (dois mil cem reais). 

3.2.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 

3.3. CARGO: Técnico em Edificações 

3.3.1. VAGA: 01 (uma) 

3.3.2. ATRIBUIÇÕES: orientar a produção de artefatos pré-moldados em composições de 

cinza cal, solo cimento, cimento e areia; contribuir na instalação da linha de produção de 

blocos pré-moldados no Complexo Km21; instalar processos de controle de qualidade e 

estocagem da produção; auxiliar na leitura técnica de plantas de obras de construção civil 

orientando as(os) trabalhadoras(es) da Associação do Complexo Km21 nas suas 

atividades; auxiliar na formação e elaboração de orçamentos de produtos e serviços na 

área da construção civil; desenvolver todas as atribuições pertinentes e específicas a sua 

área de atuação; organizar e realizar atividades de capacitação prática das(os) 
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trabalhadoras(es) da Associação do Complexo Km21; auxiliar as trabalhadoras(es) da 

Associação do Complexo Km21 nas suas atividades laborais quando necessário; emitir 

ART sobre os produtos e serviços. 

3.2.3. PRÉ-REQUISITOS: ter formação técnica em Instituição de Ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação; possuir experiência comprovada nas áreas de atuação descritas 

acima de no mínimo 03 (três) anos; possuir registro ou visto nos conselhos regionais. 

3.2.4. JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3.2.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.2.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 

3.2.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 

3.4. CARGO: Mestre de Obras 

3.4.1. VAGA: 01 (uma) 

3.4.2. ATRIBUIÇÕES: coordenar as Equipes de produção de artefatos pré-moldados com 

base nas orientações do Técnico em Edificações; coordenar e orientar as Equipes Trabalho 

da Associação de Trabalhadoras (es) do Complexo Km21nos serviços da construção civil; 

Coordenar e orientar as Equipe de Calceteiros da Associação de Trabalhadoras (es) do 

Complexo Km21 nas suas atividades; realizar atividades de orientação em cursos, oficinas 

e capacitações de mão de obra quando necessário; desenvolver todas as atribuições 

pertinentes e específicas a sua área de atuação. 

3.4.3. PRÉ-REQUISITOS: comprovar experiência na sua área de atuação de no mínimo 03 

(três) anos. 

3.4.4. JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3.4.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.4.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 

3.4.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 
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3.4. CARGO: Técnico em Panificação 

3.4.1. VAGA: 01 (uma) 

3.4.2. ATRIBUIÇÕES: auxiliar no processamento de produtos de massa doce e salgada, 

em especial para produção de pão francês (cacetinho); orientar as trabalhadoras da 

Associação do Complexo Km21 sobre o acondicionamento e armazenamento de 

ingredientes e produtos; orientar a operação das máquinas e equipamentos das Padarias 

Comunitárias da Damé e do Km21; desenvolver atividades de formação e capacitação 

permanentes; auxiliar na elaboração de orçamentos de produtos da panificação e cálculo 

do custo de produção; orientar as trabalhadoras da Associação Km21 acerca das práticas 

de segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 

3.4.3. PRÉ-REQUISITOS: possuir experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos 

como profissional da área. 

3.4.4. JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3.4.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.4.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 

3.4.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 

3.5. CARGO: Especialista em Jardinagem e viveiro 

3.5.1. VAGA: 01 (uma) 

3.5.2. ATRIBUIÇÕES: orientar a instalação de estufas em sombrite no Complexo Km21; 

Orientar as(os) trabalhadoras(es) da Associação Km21 sobre as técnicas de semeadura, 

repique e transplante de mudas em viveiros; Orientar as(os) trabalhadoras(es) da 

Associação Km21 na implantação e manutenção de jardins e canteiros em Praças, Ruas, 

Pátios e Casas; Implantar o processo de produção de terra orgânica e substratos no 

Complexo Km21; Orientar sobre procedimentos de drenagem e irrigação; Orientar sobre o 

controle de parasitas e doenças das plantas; realizar atividades de formação e capacitação 

do público interessado no Projeto do Complexo Km21; Auxiliar na elaboração de 

orçamentos de mudas e prestação de serviços.  

http://www.guayi.org.br/
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3.5.3. PRÉ-REQUISITOS: formação em Técnico Agropecuário, Agronomia ou Biologia; 

possuir experiência comprovada de no mínimo 02 (dos) anos como profissional da área. 

3.5.4. JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3.5.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.5.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 

3.5.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 

3.6. CARGO: Design Gráfico 

3.6.1. VAGA: 01 (uma) 

3.6.2. ATRIBUIÇÕES: Realizar produção de materiais gráficos diversos como catálogos de 

produtos, banners, faixas, folders, logomarcas e projetos de identidade visual; auxiliar as 

trabalhadoras da Associação Km21 na organização da Unidade de Programação Gráfica e 

Visual; Auxiliar as trabalhadoras da Associação na criação e impressão de símbolos e 

marcas; Orientar as trabalhadoras na operação de Plotter de Recorte; realizar atividades de 

formação e capacitação em design gráfico; auxiliar na elaboração de orçamentos de 

produtos e serviços. 

3.6.3. PRÉ-REQUISITOS: possuir experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos 

como profissional da área. 

3.6.4. JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3.6.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.6.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 

3.6.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 

3.7. CARGO: Técnico em Serigrafia (Serigrafo) 

3.7.1. VAGA: 01 (uma) 

3.7.2. ATRIBUIÇÕES: auxiliar e orientar as trabalhadoras da Associação Complexo Km21 

na organização da linha de produção em serigrafia e nos processos produtivos; desenvolver 
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atividades de formação e capacitação profissional em serigrafia; orientar sobre o uso e 

manutenção de equipamentos serigráficos; orientar sobre o acondicionamento e estocagem 

de materiais; implantar processos de controle de qualidade, segurança do trabalho e 

descarte correto de resíduos. 

3.7.3. PRÉ-REQUISITOS: possuir experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos 

como profissional da área. 

3.7.4. JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3.7.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.7.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 

3.7.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 

3.8. CARGO: Engenheiro de Segurança do Trabalho 

3.8.1. VAGA: 01 (uma) 

3.8.2. ATRIBUIÇÕES:  

Produto 01: elaborar o Plano e Regulamentos de Segurança do Trabalho para as linhas de 

produção do Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21 a 

partir do estudo dos locais de trabalho, das instalações e equipamentos, delimitando as 

áreas de periculosidade, insalubridade e outras, de acordo com a legislação vigente, emitir 

parecer, laudos técnicos e indicar mediação de controle sobre grau de exposição a agentes 

agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos;  

Produto 02: elaborar Plano de Prevenção e Combate a Incêndios para o Complexo de 

Empreendimento de Economia Popular Solidária;  

Produto 03: Elaborar programas de treinamento geral e específico no que concerne à 

segurança do trabalho.  

3.8.3. PRÉ-REQUISITOS: ter graduação em Engenharia ou Arquitetura com Especialização 

em Engenharia de Segurança do Trabalho em Instituição de Ensino Superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação; ter registro profissional no órgão de classe para as funções 

cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei; 

http://www.guayi.org.br/
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3.8.4. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.8.5. REMUNERAÇÃO DOS 3 (TRÊS) PRODUTOS: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

3.8.7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS PRODUTOS: 30 (trinta) dias a contar da data da 

assinatura do contrato. 

3.9. CARGO: Técnico em Segurança do Trabalho 

3.9.1. VAGA: 01 (uma) 

3.9.2. ATRIBUIÇÕES: Elaborar e acompanhar as ações de vigilância aos ambientes e 

processos de trabalho; Elaborar Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - 

LTCAT; Analisar, investigar e registrar, os acidentes de trabalho, inclusive os de trajeto; 

Especificar Equipamentos de Proteção Individual e/ou Coletiva; EPI's / EPC's; Ministrar 

Treinamentos de Segurança do Trabalho; Atuar em conjunto com outros profissionais da 

Equipe de Vigilância e promoção da Saúde do trabalhador; Avaliar, mediante solicitação, o 

ambiente, o processo e as condições de trabalho; Avaliar os processos de concessão de 

adicionais de insalubridade, periculosidade e outros adicionais a que associado(a) estiver 

exposto, conforme a legislação vigente; Elaborar pareceres especializados na área de 

Engenharia de Segurança do Trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

3.9.3. PRÉ-REQUISITOS: ter formação de Técnico em Segurança do Trabalho em 

Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; ter experiência comprovada 

de no mínimo 2 (dois) anos como profissional da área. 

3.9.4. JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais. 

3.9.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.9.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500 (Hum mil e quinhentos reais). 

3.9.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 03 (três) meses a contar da data da assinatura do 

contrato. 

3.10. CARGO: Engenheiro Civil 

3.10.1. VAGA: 01 (uma) 

3.10.2. ATRIBUIÇÕES: 
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Produto 01: ministrar Curso de Capacitação Profissional em Produção de Blocos Pré-

Moldados, com carga horária de 90 horas, contemplando as técnicas de cinza cal, solo 

cimento, cimento e areia; Desenvolver conteúdos de forma a contemplar a base teórica e 

prática aplicada aos equipamentos manuais e pneumáticos disponíveis no Complexo de 

Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21; 

Produto 02: Elaborar o layout da linha de Produção de Blocos Pré-Moldados contemplando 

o plano viário e logístico adequado ao espaço do Complexo de Empreendimentos de 

Economia Popular Solidária – Km21; 

Produto 03: Prestar assessoramento e orientação técnica na Implantação da linha de 

Produção de Blocos Pré-Moldados, emitindo relatório técnico com o registro de todas as 

exigências legais para regulamentação dos produtos e da Associação de Trabalhadoras(es) 

do Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21 para a 

comercialização de Blocos Pré-Moldados;  

3.10.3. PRÉ-REQUISITOS: ter graduação em Engenharia Civil em Instituição de Ensino 

Superior reconhecida pelo Ministério da Educação; ter registro profissional no órgão de 

classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei; comprovar 

experiência profissional e pedagógica de no mínimo 3 (três) anos. 

3.10.4. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS. 
3.10.5. REMUNERAÇÃO DOS 03 (TRÊS) PRODUTOS: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

3.10.7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS PRODUTOS: 90 (trinta) dias a contar da data da 

assinatura do contrato. 

3.11. CARGO: Estagiário em Administração 

3.11.1. VAGA: 01 (uma) 

3.11.2. ATRIBUIÇÕES: auxiliar nos procedimentos administrativos da Associação de 

Trabalhadoras(es) do Complexo de Empreendimentos de Economia Solidária – Km21; 

Auxiliar nos trâmites de fundação e formalização de uma Cooperativa de Trabalhadoras(es) 

com o público do Projeto; Auxiliar nos registros, arquivamento e relatórios das ações da 

consultoria no Projeto do Complexo Km21. 
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3.11.3. PRÉ-REQUISITOS: estar regularmente matriculado em Curso Superior de 

Administração em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação; 

ter cursado com êxito pelo menos 4 (quatro) semestres do Curso de Administração; 

apresentar bom rendimento acadêmico comprovado pelo Histórico Acadêmico; 

3.11.4. JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3.11.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.11.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 600,00 (seiscentos reais). 

3.11.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 

3.12. CARGO: Estagiário de Nível Médio 

3.12.1. VAGA: 01 (uma) 

3.12.2. ATRIBUIÇÕES: auxiliar nos processos de mobilização social do Projeto Complexo 

de Empreendimentos de Economia Popular Solidária; auxiliar nos registros e controle das 

atividades de trabalho, formação e capacitação profissional realizada pela Equipe Técnica 

da Guayí; Auxiliar na organização e atualização de Banco de Dados do Público Beneficiário 

do Projeto e na aplicação de questionários de avaliação. 

3.12.3. PRÉ-REQUISITOS: estar regularmente matriculado em Instituição de Ensino Médio 

reconhecida pelo Ministério da Educação; ter conhecimentos em Word, Excel e PowerPoint; 

boa comunicação e escrita. 

3.12.4. JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais. 

3.12.5. LOCAL DE TRABALHO: Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21, município de Bagé / RS com disponibilidade de viagem. 
3.12.6. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

3.12.7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura 

do contrato. 

4. DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL 
4.1. A íntegra do edital estará disponível no portal da Guayí www.guayi.org.br, na Sede 

entidade, Rua José do Patrocínio 611, Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre, RS, CEP 90050- 
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003 e na sede do Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21, 

Avenida São Judas, 796, Bairro Ipiranga, CEP 96.418-001, Bagé, RS. 

4.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da divulgação das 

informações referentes ao Processo Seletivo. 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
5.1. O Processo Seletivo para a contratação das (os) profissionais referidos no “item 3”, 

será constituído das fases abaixo relacionadas.  

Fase 1 - Realização da inscrição pelos candidatos, conforme disposto no “item 5.2” deste 

Edital.   

Fase 2 – Análise dos Currículos das (os) Candidatas (os) pela Comissão de Seleção e 

divulgação das (os) selecionadas (os) para realização da Entrevista Individual, se a 

Comissão julgar necessário. 

Fase 3 – Entrevista Individual com as (os) os candidatas (os) aprovadas (os) na Fase 2 

conforme necessidade indicada pela análise de Currículo e divulgação do resultado final 

das (os) candidatas (os) selecionadas (os) para integrar a Equipe Técnica da Guayí para 

prestar serviços de consultoria especializada ao Complexo de Empreendimentos de 

Economia Popular Solidária – Km21. 

5.2. Fase 1 - Inscrição das (os) candidatas (os) 
5.2.1. As (os) interessadas (os) devem remeter seu Currículo Vitae somente por meio digital 

para o seguinte correio-eletrônico: <km21@guayi.org.br> com a seguinte identificação no 

tópico “Assunto”: “Seleção Equipe Técnica Km21 + Cargo para o qual está se 
inscrevendo”; 
5.2.2. No Currículo Vitae devem ser informados a escolaridade, a Instituição de Ensino em 

que realizou sua formação acadêmica ou técnica (se for o caso), as experiências e 

referências profissionais, as experiências e referencias de trabalhos comunitários, os dados 

pessoais, incluindo nestes o endereço completo, telefone de contato e de recados, o 

registro geral, o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), nº de inscrição 

no Programa de Integração Social (PIS), n° de Registro Profissional no respectivo Conselho 

de Classe (se for o caso). 
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5.2.3. Os interessados devem remeter o Currículo Vitae impreterivelmente até às 18 horas, 

do dia 02 de setembro de 2015. 

5.3. Fase 2 - Análise dos Currículos Vitae  
5.3.1. Os Currículos recebidos em tempo hábil conforme prazos estabelecidos neste Edital 

serão analisados pela Comissão de Seleção da Guayí; 

5.3.2. Os critérios para análise e seleção das (os) Candidatas (os) para a  “Fase 3 – 

Entrevista Individual “ ou aprovação direta são os seguintes: 

- Enquadrar-se nos critérios de escolaridade e formação exigida para o Cargo inscrito 

conforme disposto no “item 03” deste edital; 

- Apresentar no Currículo Vitae referências de experiência profissional para realização das 

atribuições descritas no “item 03” deste Edital; 

- Apresentar no Currículo Vitae referencia de experiência com trabalhos comunitários e 

execução de projetos sociais. 

5.3.3 A listagem dos (as) candidatos (as) selecionados (as) para a Entrevista Individual será 

divulgada no portal da entidade na internet (www.guayi.org.br) a partir das 18 horas do dia 

03 de setembro de 2015, informando data, hora e local para a realização da Entrevista ou a 

Lista dos(as) Candidatos(as) Selecionados(as) para cada uma das vagas. 

5.3.4. As (os) candidatas (os) selecionadas (os) na “Fase 2 - Análise dos Currículos Vitae” 

passarão para a “Fase 3 - Entrevista Individual” (se for o caso) em igualdade de condições. 

5.4. Fase 3 - Entrevista Individual 
5.4.1. A (o) candidata (o) deverá comparecer ao local, data e hora designadas na lista das 

(os) selecionadas (os) para entrevista individual, munidos da cópia do Diploma de Nível 

Superior (se for o caso) e da Carteira de Registro no órgão de classe conforme requisitos 

descritos no “item 3” (se for o caso); 

5.4.2. A Entrevista Individual será conduzida por um (a) integrante da Comissão de Seleção 

designada pela Guayí e adotará o método de entrevista semiestruturada, que combine 

perguntas abertas e fechadas, tendo como referência as atribuições descritas no “item 03”; 
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5.4.3. No momento da Entrevista Individual cada integrante da Comissão de Seleção 

preencherá um formulário de avaliação, atribuindo uma valoração na escala de 0 (zero) a 

10 (dez), contemplando os seguintes critérios e habilidades: 

- dinamicidade e capacidade de improvisação; 

- capacidade técnica na sua área de atuação; 

- conhecimento de dinâmicas de trabalho comunitário; 

- experiência na execução de projetos sociais; 

- comunicação; 

- relacionamento interpessoal 

- liderança. 

5.4.4. Os valores atribuídos a cada candidata (o) nos quesitos do “item 5.4.3” serão 

somados e divididos por 7 (sete), sendo o resultado a nota final para classificação e seleção  

da (o) candidata (o). 

5.4.5. Ao final das entrevistas a Comissão de Seleção elaborará a lista das (os) 

selecionadas (os) que deverá ser publicada e homologada pela Coordenação Geral da 

Guayí. 

6. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E CONVOCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO 
6.1. Os resultados serão publicados no portal da entidade <www.guayi.org.br>, no dia 05 de 

setembro de 2015, até às 18 horas. 

6.2. Junto com o resultado será informado a data, hora e local do Cursos de Capacitação 

que é requisito para aprovação final do(a) Candidato(a). 

6.3. Não haverá recurso administrativo de reconsideração em nenhuma das fases. 

7. DA CONTRATAÇÃO  
7.1. A contratação dos candidatos (as) selecionados (as) fica condicionada a entrega dos 

documentos referidos no “item 7.3”. 

7.2. Ficará impedido de ser contratado, na forma da lei, o candidato que exerça cargo, 

emprego ou função na Administração Pública, direta e indireta, conforme previsto no Artigo 

37, inciso XVI e XVII da Constituição Federal e legislação complementar. 
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7.3. As (os) candidatas (os) selecionadas (os) deverão enviar para a Sede da Guayí, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do resultado final do processo de 

seleção, os seguintes documentos: 

ITEM DOCUMENTO 
1 Cópia do Registro Geral (RG) 

2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

3 Comprovante de endereço 

4 Cópia do Cartão Bancário em que deverá ser efetuado o pagamento da 

remuneração decorrente das atividades do Projeto 

5 Cópia do Cadastro de Número do PIS (Caixa Econômica Federal) 

7.4. Os dados e endereço para o envio da documentação acima são os seguintes: 

Para: Comissão de Seleção do Complexo Km21 

Endereço: Rua José do Patrocínio, 611 

Bairro: Cidade Baixa 

CEP: 90050-003 – Porto Alegre / Rio Grande do Sul / Brasil 

8) DA SEDE DO PROJETO 
8.1. A Equipe Técnica da Guayí que prestará apoio e consultoria especializada ao Projeto 

Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21 será instalada na 

Avenida São Judas, 796 - Bairro Ipiranga, Bagé - Rio Grande do Sul. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. A inscrição da (o) candidata (o) importará em declaração de pleno conhecimento das 

instruções deste Edital, bem como a aceitação tácita das condições nele contidas, tais 

como se acham estabelecidas. 

9.2. As (os) candidatas (os) serão aproveitadas (os) observando-se, estritamente, a ordem 

de CLASSIFICAÇÃO e de acordo com as necessidades da Guayí. 

9.3. A habilitação neste Processo Seletivo não assegura a candidata ou ao candidato o 

direito à sua contratação, mas apenas a expectativa de ser admitida (o) segundo as vagas 

existentes, na ordem de classificação, ficando a concretização deste ato condicionada às 

disposições pertinentes, sobretudo à necessidade e às possibilidades da Guayí, 
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permanecendo as (os) candidatas (os) não selecionadas (os) no cadastro de reserva da 

entidade. 

9.4. No impedimento de assumir a vaga no prazo previsto, deverá a (o) candidata (o) 

encaminhar comunicado para o correio eletrônico <km21@guayi.org.br> no prazo de 24 

horas subsequentes a publicação da Ata de Classificação e Seleção para contratação no 

portal da entidade <www.guayi.org.br>. Em caso de desistência da vaga ou do não 

atendimento ao ato convocatório, no prazo previsto, caberá a Guayí o direito de convocar a 

(o) próxima (o) candidata (o) classificada (o). 

9.5. Ocorrendo, por parte do contratado em caráter emergencial, desistência, ou 

desatendimento de requisito legal ou regulamentar, poderá a Guayí substituir a (o) 

desistente, convocando a (o) próxima (o) candidata (o), classificada (o) na seleção, para 

preenchimento da vaga, pelo prazo restante de que trata a Lei e o contrato firmado. 

9.6. Os casos omissos e não contemplados neste Edital serão resolvidos conjuntamente 

pela Comissão de Seleção e pela Coordenação Geral da Guayí. 

 

Porto Alegre, dia 18 de agosto de 2015. 

 
 
 

Luiz Antônio Brenner Guimarães 
Coordenador Financeiro 
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