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PROCESSO SELETIVO Nº 035/2015 
COMPLEXO DE EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA – 

KM21 
Seleção de Agentes de Desenvolvimento Solidário (Bolsistas) 

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 que estão abertas, no período de 24/08/2015 a 07/09/2015, as 

inscrições para SELEÇÃO DE 40 AGENTES DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO 

(BOLSISTAS) para atuar no PROJETO COMPLEXO DE EMPREENDIMENTOS DE 

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA – Km 21, a ser executado em Bagé, Rio Grande 

do Sul. 

1.   DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O presente Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pela 

OSCIP Guayí, supervisionado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo, coordenadora geral do Projeto. 

1.2. A seleção dos 40 Agentes de Desenvolvimento Solidário (Bolsistas) de que trata 

este Edital, compreenderá os procedimentos e etapas previstas nos itens 4, 5 e 6 do 

presente Edital. 

1.3. Os/as candidatos/as aprovados/as serão convocados/as para o Processo de 

Formação e Qualificação descrito no Item 7 deste Edital. 

1.4. A íntegra do Edital estará disponível no portal da Guayí www.guayi.org.br e na 

sede do Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21, 

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

1.5. É de inteira responsabilidade dos interessados o acompanhamento da 

divulgação das informações referentes a este Processo Seletivo. 

1.6. O presente Processo Seletivo seguirá o seguinte cronograma geral: 

PROCEDIMENTO DATA 
Publicação do Edital do Processo Seletivo 24/08/2015 

Período para Inscrição dos/as Jovens, podendo 

ser prorrogado por igual período se necessário 

24/08/2015 a 07/09/2015 

Triagem Técnica dos/as Inscritos/as conforme 

critérios descritos no item 3 e no Item 5 deste 
08/09/2015 

http://www.guayi.org.br/
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Edital e Publicação da Lista dos Selecionados 

para Entrevista 

Entrevista dos(as) Candidatos(as) 09/09/2015 

Publicação do Resultado Final dos(as) 40 

Selecionados/as 
09/09/2015 

Início do Processo de Formação e Qualificação 10/09/2015 

 
2. DA CONCEPÇÃO GERAL DO PROJEO 
2.1. O Projeto Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km 

21, executado pela Prefeitura Municipal de Bagé, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, mediante o Convênio MTE/SENAES Nº 

724964/2009, é uma ação que integra o Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania do Ministério da Justiça em parceria com o Ministério do Trabalho e 

Emprego, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária. 

2.2. O Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária - Km 21 é um 

espaço de produção, prestação de serviços, formação, qualificação profissional e 

comercialização, estruturado em cinco Unidades de Produção e Prestação de 

Serviços, que constituem a base para a organização dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários. O Complexo integra a estratégia de desenvolvimento 

econômico do Município de Bagé e oferece uma alternativa de geração de trabalho, 

renda e emancipação socioeconômica para jovens e mulheres que estejam em 

situação de vulnerabilidade à violência, prioritariamente: cumprimento de pena no 

regime semiaberto ou aberto no Presídio Regional de Bagé; em cumprimento de 

pena no regime de livramento condicional; pena alternativa designada pelo Sistema 

Judiciário; jovens egressos do sistema prisional; adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas na modalidade de Prestação de Serviços à Comunidade 

ou Liberdade Assistida, vítimas de violência doméstica, jovens expostos à pressão 

do tráfico nas comunidades e/ou no sistema prisional e/ou dependência química e 

seus familiares, mulheres oriundas dos Programas Mulheres Chefes de Família na 

Construção Civil, Mulheres da Paz, Primeiros Passos para a Cidadania, Mulheres 

em Construção, Beneficiários do Programa Jovem Aprendiz da Escola Mesquita, em 
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Bagé e pessoas que tenham feito algum Curso do PRONATEC oferecido no 

Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária. 

2.3. O Projeto Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km 

21 tem como objetivos: 1) Desenvolver a formação social, política e técnica de 

jovens e mulheres, tendo a Economia Solidária como estratégia de prevenção 

estrutural à violência através da inclusão produtiva; 2) Organizar cinco Unidades de 

Produção e Prestação de Serviços orientadas para uma estratégia de 

desenvolvimento econômico sustentável e solidário;    3) Oferecer Qualificação 

Profissional para jovens e mulheres trabalhadores(as), visando a organização de 

Empreendimentos Econômicos Solidários e sua inserção no  mercado  de trabalho;   

4) Desenvolver a capacidade de autogestão social, política e econômica dos(as) 

trabalhadores(as) organizados/as nos Empreendimentos Econômicos Solidários e; 

5) Constituir marco jurídico que viabilize a contratação dos produtos e serviços dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários pelo Poder Público, afirmando as 

experiências de mercado institucional econômico, social e ambientalmente 

orientado. 

2.4. As Unidades de produção e Prestação de Serviços são os espaços, equipados 

de acordo com cada uma das linhas de produção e prestação de serviços, 

configurando-se como a base para a organização produtiva e econômica do 

Complexo. As Unidades são a base para a organização produtiva e econômica do 

Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km 21 e estão 

localizadas na antiga Fábrica de Soldas da Rede Ferroviária Federal, sendo elas: 

2.4.1.Unidade de Produção de Pré-Moldados: produzirá pré-moldados para 

pavimentação, calçamento e construção civil. 

2.4.2. Unidade de Prestação de Serviços de Pavimentação: oferecerá serviços de 

calceteiros para pavimentação de ruas, calçadas e praças, utilizando os pré-

moldados produzidos no Complexo. 

2.4.3. Unidade de Produção de Mudas e Serviços de Jardinagem, Paisagismo e 

Recuperação Ambiental: produzirá mudas ornamentais e nativas e prestará serviços 

de jardinagem, paisagismo e recuperação ambiental de arroios, rios, praças e 

bosques. 
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2.4.4. Unidade de Prestação de Serviços de Construção Civil: oferecerá serviços 

especializados para reforma e construção de casas, reformas e manutenção de 

prédios, manutenção de instalações elétricas e hidráulicas. 

2.4.5. Unidade de Produção de Materiais de Sinalização de Trânsito e Turística: 

produzirá placas de sinalização. 

2.4.6. Unidade de Panificação e Confeitaria que opera a Padaria Comunitária da 

Damé e a Padaria Comunitária do Km21; 

2.4.7. Ateliê de Confecção. 

2.5. O Projeto prevê período de formação e acompanhamento das Unidades de 

Produção e Prestação de Serviços, a ser realizado pela OSCIP Guayí, com o 

objetivo de fortalecer a os processos produtivos e comerciais da Associação de 

Trabalhadoras e Trabalhadores do Complexo de Empreendimentos de Economia 

Popular Solidária – Km21, que é  a forma de organização política, administrativa e 

produtiva desenvolvida pelos trabalhadores/as de modo a gerir, coletivamente o 

processo de produção, a organização do trabalho e dos negócios. 

3.   DAS ATRIBUIÇÕES E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS AGENTES DE 
DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO (BOLSISTAS)  
3.1. São Atribuições dos Agentes de Desenvolvimento Solidário: 

a) Contribuir com a mobilização social e comunitária do público do 

Projeto; 

b) Contribuir com o fortalecimento técnico e política da Associação de 

Trabalhadoras e Trabalhadores do Complexo de Empreendimentos de 

Economia Popular Solidária – Km21; 

c) Participar dos Cursos e atividades de qualificação profissional que 

serão desenvolvidas pelos Técnicos do Projeto; 

d) Atuar no fortalecimento produtivo das Unidades de Produção e 

Prestação de Serviços do Complexo de Empreendimentos de 

Economia Popular Solidária; 

e) Auxiliar na organização e implantação das linhas de produção e 

equipes de trabalho das Unidades de Produção e Prestação de 

Serviços; 

3.2. São critérios gerais para seleção dos Agentes: 
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a) Ter concluído com êxito um ou mais Cursos de Qualificação Profissional 

do Projeto Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária 

- Km21, realizados no ano de 2012, pela Escola Técnica Capacitar; 

b) Ter concluído com êxito um ou mais Cursos de Qualificação Profissional 

do Programa Mulheres Chefes de Família na Construção Civil; 

c) Ter concluído com êxito um ou mais Cursos de Qualificação Profissional 

do Projeto Mulheres em Construção; 

d) Ter concluído com êxito a formação do Projeto Mulheres da Paz de Bagé; 

e) Ter participado do Programa Primeiros Passos para a Cidadania 

executado pelo PROCIBA, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Bagé; 

f) Ter concluído com êxito algum Curso do Programa Jovem Aprendiz, da 

Escola Mesquita, em Bagé; 

g) Ter concluído com êxito um ou mais Cursos de Qualificação Profissional 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), que tenham sido realizados nos espaços do Complexo de 

Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21; 

4.   DOS PROCEDIMENTOS E LOCAIS E DE INSCRIÇÃO 
4.1. Dos procedimentos de Inscrição 
4.1.1. As inscrições serão realizadas na Sede do Complexo de Empreendimentos de 

Economia Popular Solidária Km21, localizado na Avenida São Judas, 796, Bairro 

Ipiranga, CEP 96.418-001, Bagé, RS, de segunda a sexta-feira, entre os dias 

24/08/2015 a 07/09/2015, no horário das 09 horas às 17 horas; 

4.1.2. Para efetivar a inscrição o(a) candidato(a) deve preencher todas as 

informações da Ficha de Inscrição disponível no Local de Inscrição. 

4.1.3. Os(as) interessados(as) devem procurar o Posto de Inscrição munidos de um 

documentos básicos (Carteira de Identidade e CPF) e Comprovante de Residência 

(próprio ou de familiar). 

PARÁGRAFO ÚNICO: é obrigatório o apresentação do Certificado de realização ou 

participação nos Cursos, Projetos e Programas descritos no “Item 3.2”. 

5. DA SELEÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 
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5.1. O presente Processo Seletivo será organizado em três Fases: Fase Um - 

Realização da Inscrição, conforme disposto no Item 4 deste Edital; Fase Dois – 

Triagem Técnica dos Inscritos, conforme descrito no Item 5.3 deste Edital e; Fase 

Três – Entrevistas, conforme descrito no Item 5.4 deste Edital.  

5.2. Fase Um - Inscrição dos(as) candidatos(as) 
5.2.1. Os(as) interessados(as) devem procurar a Sede do Complexo de 

Empreendimentos de Economia Popular Solidária Km21, localizado na Avenida São 

Judas, 796, Bairro Ipiranga, CEP 96.418-001, Bagé, RS, de segunda a sexta-feira, entre 

os dias 24/08/2015 a 07/09/2015, no horário das 09 horas às 17 horas e preencher a 

Ficha de Inscrição; 

5.2.2. Os(as) interessados(as) devem comprovar a realização dos Cursos ou 

participação nos Programas e Projetos descritos no “Item 3” mediante apresentação 

de Certificado ou Atestado. 

5.3. Fase Dois – Triagem Técnica dos(as) Candidatos(as) Inscritos(as) 
5.3.1. O Procedimento de Triagem Técnica dos inscritos será realizado pela Equipe 

Técnica da Guayí. 

5.3.2. Todas as Inscrições recebidas dentro do prazo de inscrição e contendo todas 

as informações e comprovações exigidas no ato da inscrição (Ficha de Inscrição e 

Certificados) serão analisadas pela Equipe Técnica da Guayí. 

5.3.3. A Triagem Técnica dos inscritos será realizada com base nos critérios 

descritos no Item 3 deste Edital. 

5.3.4 A lista dos(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) na Fase Dois – Triagem 

Técnica será publicada no site da <www.guayi.org.br> e em Mural no Complexo de 

Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21, localizado na Avenida 

São Judas, 796, Bairro Ipiranga, CEP 96.418-001, Bagé, RS, a partir das 14 horas do dia 

08 de agosto de 2015, indicando data, hora e local para realização de Entrevista. 

5.4. Fase Três – Entrevista 
5.4.1. Os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) na Fase Dois – Triagem Técnica, 

serão entrevistados(as) por uma Comissão de Seleção composta por integrantes da 

Equipe Técnica da Guayí, da Coordenação do Projeto e da Associação de 

Trabalhadoras e Trabalhadores do Complexo de Empreendimentos de Economia 

Popular Solidária – Km21. 
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5.4.2. A Comissão de Seleção analisará o perfil dos(as) candidatos habilitados(as) 

na Fase da Triagem Técnica, realizada pela Equipe Técnica da Guayí, e avaliará os 

candidatos(as) com base nos critérios: 

- dinamicidade e capacidade de improvisação; 

- capacidade técnica na sua área de atuação; 

- conhecimento de dinâmicas de trabalho comunitário; 

- comunicação; 

- relacionamento interpessoal 

- liderança. 

5.4.3. Os(as) Candidatos(as) com a melhor pontuação serão selecionados como 

Agente de Desenvolvimento Solidário e atuarão no Projeto Complexo de 

Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21 

6. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS E CONVOCAÇÃO DOS 
SELECIONADOS 
6.1. A Lista Final dos(as) Agentes de Desenvolvimento Solidário (Bolsista) 

selecionados(as) será publicada no portal da Guayí, no endereço eletrônico 

<www.guayi.org.br> e no Mural do Complexo de Empreendimentos de Economia 

Popular Solidária – Km21, localizado na Avenida São Judas, 796, Bairro Ipiranga, CEP 

96.418-001, Bagé, RS. 

6.2. Terá direito a submeter recurso administrativo à Equipe Técnica da Guayí, 

responsável pelo Processo de Seleção, qualquer candidato(a) devidamente inscrito 

no período indicado no Item  1 deste Edital, no prazo de até 48 horas após o horário 

de Publicação do Lista Final dos(as) Selecionados(as). 

7. DA BOLSA DE AUXÍLIO E CARGA HORÁRIA 
7.1. Os(as) Agentes de Desenvolvimento Solidário selecionados(as) receberão uma 

bolsa auxílio no valor de R$200,00 (duzentos reais), mensalmente, por 04 (quatro) 

meses. 

7.2. A Bolsa Auxílio será paga pela Guayí, no âmbito dos recursos do Projeto 

Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21 

7.3. Os(as) Agentes de Desenvolvimento Solidária deverão dedicar 20 (vinte) horas 

semanais às atividades do Projeto Complexo de Empreendimentos de Economia 

Popular Solidária – Km21, em turno a ser ajustado após o início das atividades. 

http://www.guayi.org.br/
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8.   DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
8.1. Os(as) Agentes de Desenvolvimento Solidário (Bolsistas) serão convocados 

para um Curso de Formação de 32 horas, imediatamente após o processo seletivo, 

em que a Coordenação do Projeto Complexo de Empreendimentos de Economia 

Popular Solidária – Km21 e a Equipe Técnica da Guayí realizarão uma ampla e 

detalhada apresentação dos objetivos, metas, atividades e ações do Projeto. No 

Curso também serão desenvolvidos os temas da Economia Solidária, da Autogestão, 

do Associativismo, da Cidadania e de Direitos.  

PARÁGRAFO ÚNICO: é obrigatória a participação e bom aproveitamento neste 

Curso para que os(as) Candidatos(as) se habilitem em definitivo para a função de 

Agente de Desenvolvimento Solidário. 

8.2. No decorrer dos 4 (quatro) meses de atuação, os Agentes de Desenvolvimento 

Solidário deverão participar de Cursos, Oficinas, Seminários e Conferências para 

ampliar seus conhecimentos e entendimentos acerca da Economia Solidária. 

8.3. Os Agentes de Desenvolvimento Selecionados também participarão de Cursos 

de Qualificação Profissional realizados pela Equipe Técnica do Projeto tendo em 

vista a instalação e operação das atividades de produção e prestação de serviços 

programados no Projeto Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária – Km21. 

8.4. Os Agentes de Desenvolvimento Solidário também serão convidados a 

participar de atividades de experimentação do trabalho autogestionário em que 

realizarão alguns projetos práticos de produção e prestação de serviços como forma 

de vivenciar na prática a organização autogestionária do trabalho. 

9) DO LOCAL DE ATUAÇÃO 
9.1. As atividades serão desenvolvidas na sede do Projeto Complexo de 

Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km 21, localizada na Avenida 

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

9.2. Os(as) Agentes também desenvolverão parte das suas atividades nas atividades 

comunitárias e institucionais de mobilização do público atendido pelo Projeto. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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10.1. No ato de sua inscrição, o candidato assinará declaração de pleno 

conhecimento das instruções descritas neste Edital, bem como da aceitação de 

todas as condições citadas, tais como se acham estabelecidas. 

10.2. Os(as) candidatos(as) Selecionados(as) neste processo de seleção serão 

vinculados ao Projeto Complexo de Empreendimentos de Economia Popular 

Solidária - Km 21 observando-se, estritamente, a ordem de classificação e objetivos 

do Projeto. 

10.3. A habilitação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato a 

obrigatoriedade de sua vinculação ao Complexo, mas apenas a expectativa, ficando 

a concretização deste ato condicionado a disponibilidade de vagas e a ordem de 

classificação dos(as) candidatos(as). Os(as) candidatos(as) que, de imediato não 

forem vinculados ao Projeto, passam a compor CADASTRO DE SUPLENTES. 

10.4. No impedimento de assumir a vaga no prazo previsto, deverá o(a) candidato(a) 

encaminhar comunicado por escrito ou para o correio eletrônico km21@guayi.org.br, 

no prazo de 48 horas subsequentes a publicação da listagem no site 

www.guayi.org.br e no Mural do Complexo de Empreendimentos de Economia 

Popular Solidária – Km21. Em caso de desistência da vaga ou do não atendimento 

ao ato convocatório, no prazo previsto, caberá a Equipe Técnica da Guayí, o direito 

de convocar o próximo candidato classificado. 

10.5. Os casos omissos e não contemplados neste Edital serão resolvidos 

conjuntamente pela Coordenação do Projeto Complexo de Empreendimentos de 

Economia Popular Solidária – Km21 e pela Equipe Técnica da Guayí. 

 

Bagé, dia 24 de agosto de 2015. 

 

 
 

Luiz Antônio Brenner Guimarães  
Coordenador Financeiro da Guayí 

mailto:km21@guayi.org.br
http://www.guayi.org.br/

