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PROCESSO SELETIVO Nº 023/2019 

REDE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E FEMINISTA 

Contratação de Consultorias na Modalidade Pessoa Física 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente processo seletivo para Contratação de Consultorias na Modalidade 

Pessoa Física ou Pessoa Jurídica será regido por este Termo de Referência e 

executado pela Guayí, observando as normas contidas na Lei Nº 13.019/2014 e o seu 

regulamento Decreto nº 8726/2016. 

1.2. A íntegra do Edital deste Processo Seletivo estará disponível no portal da Guayí 

www.guayi.org.br, na Sede da entidade, localizada na Rua José do Patrocínio 611, 

Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre, RS, CEP 90050-003 e no portal de Convênios do 

Governo Federal < https://www.convenios.gov.br/portal>. 

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

informações referentes ao Processo Seletivo. 

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

PROCEDIMENTO DATA 

Publicação do Edital do Processo Seletivo e Termo de 

Referência 
17/06/2019 

Período para o envio dos Currículos Vitae (exclusivamente 

pelo correio eletrônico indicado) 

17/06/2019 a 02/07//2019 

Análise dos CV e seleção dos (as) Consultor(as) 02/07/2019 

Publicação do resultado das (os) Candidatas (os) 

Selecionadas (os) 
02/07/2019 

Homologação do Resultado 02/07/2019 
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2) ENQUADRAMENTO 

Este Termo de Referência se enquadra nos objetivos, metas e etapas do Projeto 

“Fortalecimento da Rede de Economia Solidária e Feminista: sustentabilidade e 
solidariedade para o bem viver”  implementado em dez estados do Brasil (Rio 

Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Ceará e Pará) e no Distrito Federal, no âmbito do TERMO DE 
FOMENTO Nº853134/2017, firmado entre a Sub-Secretaria de Economia Solidária do 

Ministério do Trabalho e a Guayí. 

 Os Serviços estão previstas nas metas, etapas e ações abaixo: 

META 03: Qualificação da Base Nacional e das 10 Bases Estaduais de 

Economia Solidária e Feminista, para a continuidade do assessoramento técnico à 

RESF e suas redes integrantes, trabalhando na qualificação e implementação dos 

Planos de Desenvolvimento das redes, com a produção e qualificação de instrumentos 

de apoio necessários para as ações de fomento, promoção de encontros de 

intercâmbio para troca de tecnologia e de experiência sobre os processos de trabalho e 

de comercialização, bem como desempenhando um papel técnico e articulador junto à 

política pública, promovendo estratégias para o fortalecimento produtivo e comercial 

das redes e de seus empreendimentos. apoiando a regularização e formalização das 

redes. 

     Etapa 3.1. Organização, Planejamento e Capacitação da Base Nacional 

• Ação 3.1.6. Seleção em Contratação de Consultoria de Produção 

 

META 04: Aprofundamento e disseminação de referências conceituais e 

metodológicas para o desenvolvimento da RESF e de suas redes e empreendimentos, 

com socialização de estudos e pesquisas e produção de informações para sua 

qualificação, com monitoramento, avaliação e readequação dos Planos de 

Desenvolvimento, bem como com a sistematização dos processos e da experiência do 

projeto para a sua socialização. 

 Etapa 4.2. Estudo/pesquisa para encadeamento produtivo das redes da RESF 

• Ação 4.2.1. Estudos e metodologia para encadeamento de cadeias 

produtivas e arranjos produtivos locais; 
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META 05: Ampliação das estratégias de comercialização de produtos e 

serviços da RESF e de suas redes no âmbito local/territorial, com atenção ao acesso 

às compras públicas, com a qualificação da produção e agregação de valor, visando a 

sustentabilidade econômica e socioambiental, e cuidando da qualidade do produto ao 

longo da  cadeia produtiva, bem como aproveitando a diversidade e a dimensão 

nacional da RESF para potencializar seus processos de comercialização; buscar a 

transparência nas relações de produção, comercialização e consumo, com respeito ao 

consumidor e educação para o consumo sustentável e solidário; certificação e 

integração no Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. 

 Etapa 5.1. Estratégias de comercialização 

• Ação 5.1.1. Avaliação e qualificação dos processos de 

comercialização 

 
3) OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Agregar à Base Nacional de Economia Solidária e Feminista, três consultorias 

sendo elas: 1) Consultor(a) de Organização da Produção; 2) Consultor(a) para Estudo 

de Encadeamento Produtivo e Cartografia da RESF e; 3) Consultor(a) para Avaliação e 

Organização dos Processos Comerciais. As consultorias atuarão no fortalecimento da 

Rede de Economia Solidária e Feminista, auxiliando nas ações de qualificação 

produtiva e comercial junto à Base Nacional da RESF. 

 

4) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 
4.1. Consultor(a) de Organização da Produção 

4.1.1. Construir metodologia, matriz e instrumentos para o mapeamento da produção 

dos EES e Redes que integram a RESF. 

4.1.2. Realizar, com o apoio das Bases Estaduais de Economia Solidária e Feminista, o 

mapeamento da produção dos EES e Redes que integram a RESF. 

4.1.3. Desenvolver estudo com análise dos principais tipos de produtos, uso e origem 

de matérias-primas, potênciais encadeamentos produtivos e o mapeamento de 

potencialidades de reconversão produtiva dos segmentos produtivos mais fragilizados. 

http://www.guayi.org.br/
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4.1.4. Construir metodologia, matriz e instrumentos para o mepeamento de indicadores 

, fluxos e demandas econômicas potenciais para a economia solidária nos territórios 

onde estão as redes locais da RESF. 

4.1.5. Realizar, em conjunto com as Bases Estaduais, o desenho do potencial 

econômico dos territórios para desenvolvimento e sustentabilidade das redes locais. 

4.1.6. Colaborar com a implantação do Circuito Nacional de Comercialização a partir do 

mapeamento de produtos, estudo para viabilização da logística e desenvolvimento de 

procedimentos gerenciais para implantação do Circuito Nacional. 

4.1.7. Organizar estudos sobre potenciais Cadeias Produtivas. 

4.1.8. Auxiliar na organização produtiva para o acesso ao mercado das Compras 

Públicas das Redes Locais. 

4.1.9. Desenvolver metodologia e instrumentos simplificados para realização de estudo 

de custo e preço de produtos e auxiliar as Bases Estaduais de Economia Solidária e 

Feminista na realização dos estudos. 

 

4.2.  Consultor(a) para Estudo de Encadeamento Produtivo e Cartografia da RESF 

4.2.1. Qualificar e tratar o Banco de Dados da RESF para sua utilização em estudos de 

cartografia social que espacializem as informações dos Empreendimentos, Redes 

Locais e da RESF Nacional. 

4.2.2. Realizar estudo cartográfico para mapeamento da RESF nacional com análise 

das seguintes variáveis: estados abrangidos, municípios abrangidos, leitura dos 

segmentos produtivos dos Empreendimentos, área de atuação dos Empreendimentos e 

Redes. 

4.2.3. Realizar levantamento dos estados e municípios que possuem Leis de Apoio e 

Fomento à Economia Solidária e cruzar estes dados com os estados e municípios de 

atuação da RESF com produção de mapas cartográficos. 

4.2.4. Realizar estudo cartográfico das Redes Locais com análise das seguintes 

variáveis: Empreendimentos e sua localização, segmentos produtivos dos 

Empreendimentos, área de atuação dos Empreendimentos, pontos e locais de 

comercialização. 

4.2.5. Realizar estudo cartográfico dos principais segmentos de produtos desenvolvidos 

http://www.guayi.org.br/
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pelos Empreendimentos (vestuário, acessórios de moda, artesanato, alimentos in 

natura, serviços de alimentação, serviços de produção cultural e comunicação) com 

vistas ao encadeamento produtivo. 

 

4.3. Consultor(a) para Avaliação e Organização dos Processos Comerciais 

4.3.1. Realizar, com a orientação da Consultora de Comercialização e apoio das Bases 

Estaduais de Economia Solidária e Feminista o Fichamento Técnico dos produtos da 

RESF que serão expostos na Feira Mundial de Economia Solidária e no Desfile da 

RESF em Santa Maria. 

4.3.2. Auxiliar na organização, nos registros e na memória dos processos comerciais 

durante a Feira Mundial de Economia Solidária, em Santa Maria, entre os dias 10 e 14 

de julho de 2019. 

4.3.3. Auxiliar nas atividades de teste da metodologia e instrumentos de Pesquisa de 

Mercado em parceria com a Consultora de Comercialização e as Bases Estaduais. 

4.3.4. Realizar, com o apoio da Base Nacional, a organização de sistematização da 

memoria visual das ações comerciais envolvidas no âmbito do projeto atual; 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO 

Os interessados na prestação dos serviços especializados decorrentes do presente 

Termo de Referência deverão preencher os seguintes requisitos técnicos e legais: 

5.1. Consultor(a) de Organização da Produção 

5.1.1. Ter concluído ou estar Cursando Curso de Nível Superior nas áreas de 

administração, economia ou engenharia da produção.  

5.1.2. Comprovar conhecimento técnico na área da economia solidária e feminista. 

5.1.3. Comprovar experiência em processos de organização da produção de EES e 

Redes de Cooperação Solidária. 

5.1.4. Experiência na execução de projetos sociais. 

5.1.5. Experiência na realização de trabalhos comunitários, sociais e políticos. 

5.1.6. Dinamicidade e capacidade de trabalho em equipe.  

5.1.7. Espírito de liderança participativa. 

5.1.8. Disponibilidade para viagens intermunicipais, interestaduais e nacionais. 

http://www.guayi.org.br/
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5.2.  Consultor(a) para Estudo de Encadeamento Produtivo e Cartografia da RESF 

5.2.1. Ter concluído ou estar Cursando Curso de Nível Superior nas áreas de geografia, 

informática ou análise de sistemas. 

5.2.2. Comprovar conhecimento técnico na área da economia solidária e feminista. 

5.2.3. Comprovar experiência em processos de cartografia social. 

5.2.4. Experiência na execução de projetos sociais. 

5.2.5. Experiência na realização de trabalhos comunitários, sociais e políticos. 

5.2.6. Dinamicidade e capacidade de trabalho em equipe.  

5.2.7. Espírito de liderança participativa. 

5.2.9. Disponibilidade para viagens intermunicipais, interestaduais e nacionais. 

 
5.3. Consultor(a) para Avaliação e Organização dos Processos Comerciais 

5.3.1. Ter concluído Curso de Nível Médio. 

5.3.2. Comprovar conhecimento técnico na área da economia solidária e feminista. 

5.3.3. Experiência na execução de projetos sociais. 

5.3.4 Experiência com comunicação e memória visual 

5.3.5. Experiência na realização de trabalhos comunitários, sociais e políticos. 

5.3.6. Dinamicidade e capacidade de trabalho em equipe.  

5.3.7. Espírito de liderança participativa. 

5.3.8. Disponibilidade para viagens intermunicipais, interestaduais e nacionais. 

 

6. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS 
 
1. Consultor(a) Técnico(a) de Organização da Produção 
 
Enquadrame

nto 
Produto e Comprovação 

Horas 
Técnicas 

Valor do 
Produto R$ 

Prazo de 
Entrega 

Meta 3 - 
Etapa 3.1 - 
Atividade 

3.1.6 

Produto 01 - Documento técnico contendo 
metodologia, matriz e instrumentos para o 
mapeamento da produção dos EES e 
Redes que integram a RESF. 

15 R$ 1.200,00 06/07/19 

http://www.guayi.org.br/
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Produto 02 - Documento técnico contendo 
Relatório Parcial de mapeamento da 
produção dos Empreendimentos e Redes 
Locais que integram a RESF. 

30 R$ 2.400,00 20/07/19 

Produto 03 - Documento técnico contendo 
metodologia, matriz e instrumentos para o 
mapeamento de indicadores , fluxos e 
demandas econômicas potenciais para a 
economia solidária nos territórios onde 
estão as redes locais da RESF. 

18 R$ 1.440,00 31/07/19 

Produto 04 – Documento técnico contendo  
o desenho inicial do potencial econômico 
dos territórios para desenvolvimento e 
sustentabilidade das redes locais, 
elaborado e conjunto com as Bases 
Estaduais. 

35 R$ 2.800,00 16/09/19 

Produto 05 - Documento técnico contendo 
o estudo com análise dos principais tipos 
de produtos, uso e origem de matérias-
primas, potências encadeamentos 
produtivos e o mapeamento de 
potencialidades de reconversão produtiva 
dos segmentos produtivos mais 
fragilizados. 

40 R$ 3.200,00 20/08/19 

Produto 06 - Documento técnico contendo 
Relatório de Ações realizadas para apoio à 
implantação do Circuito Nacional de 
Comercialização contendo o mapeamento 
de produtos, estudo para viabilização da 
logística e de procedimentos gerenciais 
para implantação do Circuito Nacional. 

40 R$ 3.200,00 14/10/19 

Produto 07 - Documento técnico contendo 
Relatório Final do mapeamento da 
produção dos Empreendimentos e Redes 
Locais que integram a RESF. 

50 R$ 4.000,00 22/11/19 

Produto 08 – Documento Técnico 
contendo o Relatório Final  do desenho  do 
potencial econômico dos territórios para 
desenvolvimento e sustentabilidade das 
redes locais, elaborado e conjunto com as 
Bases Estaduais. 

40 R$ 3.200,00 19/12/19 

Produto 09- Documento técnico contendo 
o estudos sobre potenciais Cadeias 
Produtivas. 

30 R$ 2.400,00 15/01/20 

http://www.guayi.org.br/
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Produto 10 - Documento técnico contendo 
o Relatório com as ações de organização 
produtiva para o acesso ao mercado das 
Compras Públicas das Redes Locais. 

30 R$ 2.400,00 21/02/20 

Produto 11 - Documento técnico contendo 
metodologia e instrumentos simplificados 
para realização de estudo de custo e preço 
de produtos. 

15 R$ 1.200,00 13/03/20 

Produto 12 - Documento técnico contendo 
Relatório da Ações de Auxílio para as 
Bases Estaduais de Economia Solidária na 
realização dos estudos de custo e preço de 
produtos. 

20 R$ 1.600,00 30/04/20 

VALOR GLOBAL DA CONSULTORIA 363 
R$ 

29.040,00 
 

 
 
2. Consultor(a) para Estudo de Encadeamento Produtivo e Cartografia da RESF 

Meta 4 – 
Etapa 4.1 – 
Ação 4.1.1 

Produto 01 – Leitura e tratamento da Base 
de Dados da RESF e compatibilização com 
as Bases de Dados da Cartografia Social. 

30 R$ 2.400,00  08/07/19 

Produto 02 – Estudo Cartográfico para 
mapeamento da RESF Nacional com 
criação dos seguintes mapas: a) Estados 
de atuação da RESF; b) Municípios e EES; 
c) EES e seus Segmentos Produtivos; d) 
Redes e seus EES; e) Área de Atuação 
dos EES (Rural ou Urbano); f) Estados que 
possuem Leis Estaduais de Economia 
Solidária; g) Municípios que possuem Lei 
Municipal de Economia Solidária; h) Pontos 
de Comercialização da RESF. 

40 R$ 3.200,00  15/07/19 

Produto 03 - Estudo Cartográfico para 
mapeamento das 25 Redes Locais com 
criação dos seguintes mapas para cada 
Rede Local: a) EES que integram a Rede 
Local e seus municípios; b) EES da Rede 
Local e seus segmentos produtivos; c) 
Área de atuação dos EES (Rural ou 
Urbano); d) Municípios com Leis de 
Economia Solidária e EES da Rede Local; 
e) Ponto de Comercialização de cada Rede 
Local. 

30 R$ 2.400,00  05/08/19 
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Produto 04 – Estudo cartográfico para 
mapeamento das principais categorias de 
produtos com base no banco de dados dos 
Produtos da RESF e análise dos potenciais 
de articulação de cadeias produtivas. 

20 R$ 1.600,00  19/08/19 

VALOR GLOBAL DA CONSULTORIA 120 R 9.600,00  
 
 
3. Consultor(a) para Avaliação e Organização dos Processos Comerciais 

Meta 5 – 
Etapa 5.1 
Ação 5.1.1 

Produto 01 – Relatório das Fichas 
Técnicas dos produtos da RESF expostos 
na Feira Mundial de Economia Solidária e 
no Desfile da RESF em Santa Maria. 

10 R$ 800,00  17/07/19 

Produto 02 – Relatório das atividades de 
registro e memória dos processos 
comerciais durante a Feira Mundial de 
Economia Solidária, em Santa Maria, entre 
os dias 10 e 14 de julho de 2019.  

05 R$ 400,00  17/07/19 

Produto 3 – Relatório das ações de apoio 
no teste da metodologia com aplicação de 
instrumentos de Pesquisa de Mercado.  

10 R$ 800,00 30/07/19 

Produto 04 – Relatório da organização da 
memória visual das ações comerciais 
desenvolvidas no âmbito do projeto atual 

15 R$ 1.200,00  30/08/19 

VALOR GLOBAL DA CONSULTORIA 40 R$ 3.200,00  
 
 
7. ENTREGA DOS PRODUTOS 

7.1. A referência física para a realização das reuniões de orientação sobre as atividades 

e produtos será a cidade de Porto Alegre / Rio Grande do Sul. Caso a(o) Consultor(a) 

resida em local diverso do local de trabalho, os custos com deslocamento nos trechos 

referentes ao local de origem/local de trabalho/local de origem não serão arcados pelo 

Projeto, sendo realizadas por conta do Projeto apenas o custeio das viagens para os 

estados que deverão ser acompanhados pelos consultores, partindo de Porto Alegre – 

Rio Grande do Sul. 

7.2. A entrega dos produtos será efetuada em meio eletrônico, devendo a(o) 

Consultor(a) entregar uma cópia física e assinada na Sede da Guayí, localizada na Rua 

José do Patrocínio, 611 – Cidade Baixa / Porto Alegre / Rio Grande do Sul. 
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7.3. O responsável pela Supervisão das Consultorias poderá solicitar reuniões para 

discussão das diretrizes de realização dos Produtos e avaliação dos Relatórios 

Técnicos. 

 
8. NÚMERO DE VAGAS 

8.1. Consultor(a) de Organização da Produção: 1 (uma) vaga. 

8.2. Consultor(a) para Estudo de Encadeamento Produtivo e Cartografia da RESF: 1 

(uma) vaga. 

8.3. Consultor(a) para Avaliação e Organização dos Processos Comerciais: 1 (uma) 

vaga. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1. O processo adotado para a seleção da consultoria é o de análise curricular. 

9.2. A comprovação documental das informações curriculares é parte integrante do 

processo. 

9.3. O perfil requerido e a capacidade do especialista serão aferidos com base no 

curriculum vitae apresentado e na experiência profissional. 

9.4. A Seleção ocorrerá em fase única, de caráter eliminatório e classificatório, 

consistindo na avaliação curricular realizada pela Comissão de Seleção, com base nos 

requisitos exigidos na qualificação da consultoria estabelecida no item 05 deste Termo 

de Referência. 

9.5. O candidato deverá apresentar documentos de comprovação das informações 

constantes no curriculum vitae apresentado por ele. 

9.6. Importante destacar que a não comprovação da veracidade das informações 

constantes do curriculum vitae apresentado pelo candidato elimina-o do certame. 

9.7 Em relação ao consultor pessoa jurídica poderão participar desta cotação os 

interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da cotação, 

conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Termo de Referência, 

que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Termo de Referência.  

9.8. As participantes do Processo de Seleção (Pessoa Jurídica) deverão atender às 
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condições deste Termo de Referência, e apresentar os documentos nele exigidos, em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício 

competente; 

 

10. RESPONSABILIDADE PELA SUPERVISÃO DA CONSULTORIA 

10.1. A responsabilidade técnica pelo acompanhamento dos serviços contratados cabe 

à Guayí, que designa seu Coordenador Técnico como referência para o monitoramento 

dos trabalhos de consultoria, recebimento, análise e aprovação dos produtos 

apresentados pela(o) consultora(e). 

 

11. INSUMOS 

11.1. Despesas decorrentes de deslocamentos, necessárias para a correta execução 

dos serviços propostos neste Termo de Referência, entendidas como passagens 

aéreas e terrestres, e mais diárias de alimentação, hospedagem e comunicação 

decorrentes destes deslocamentos, serão pagas ou ressarcidas pelo Projeto 

“Fortalecimento da Rede de Economia Solidária e Feminista: sustentabilidade e 

solidariedade para o bem viver”. 

 

12. INSCRIÇÃO DAS(OS) CANDITADAS(OS) 
12.1. As (os) interessadas (os) devem remeter seu Currículo Vitae somente por meio 

digital para o seguinte correio eletrônico: feminista@guayi.org.br  com a identificação 

no tópico “Assunto da mensagem” “Inscrição para + Nome da Consultoria 
Desejada”. 
12.2 Se pessoa jurídica, deve apresentar seu currículo de atuação ou portfólio, 

currículos dos seus técnicos especialistas e os dados da mesma, como Razão Social, 

Nome Fantasia, CNPJ, endereço, celular, bem como a formação escolar e acadêmica 

de seus técnicos, as experiências e referências profissionais, as experiências nos 

temas de Economia Solidária e Feminista, as experiências em processos de autogestão 

de EES e Redes de Cooperação Solidária, as experiências e referencias de trabalhos 

comunitários, as experiências e referências dos projetos em que atuou; 

http://www.guayi.org.br/
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12.3. Se pessoa física, Currículo Vitae com as informações do nome completo, CPF, 

Data de Nascimento, endereço, telefone celular, e-mail, escolaridade, a Instituição em 

que realizou sua formação escolar ou acadêmica, as experiências e referências 

profissionais, as experiências nos temas de Economia Solidária e Feminista, as 

experiências em processos de autogestão de EES e Redes de Cooperação Solidária, 

as experiências e referencias de trabalhos comunitários, as experiências e referências 

dos projetos em que atuou; 

12.4. Os interessados devem remeter o Currículo Vitae impreterivelmente até às 14 

horas, do dia 02 de julho de 2019. 

 

13. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS  
13.1. O resultado será publicado no portal da entidade <www.guayi.org.br>, no dia 02 

de julho de 2019, a partir das 18 horas. 

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

 

14. PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO  
14.1. A contratação do(a) candidato(a) selecionado (a) fica condicionada a entrega dos  

documentos referidos no “item 14.3”. 

14.2. 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. 

14.3. O (a) Consultor (a) selecionado (a) deverá 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: 

a) Se pessoa física: 

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 

http://www.guayi.org.br/
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5 Cópia do Cadastro de Número do PIS (Caixa Econômica Federal) 

 

b) Se pessoa jurídica: 

ITEM DOCUMENTO 

1 Cédula de Identidade de seus dirigentes 

2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 

3 Prova de inscrição no Certificado Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

4 Comprovante de sede ou escritório em Porto Alegre 

5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei 

6 Prova de regularidade junto ao FGTS 

7 Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho 

8 Declaração, na forma da lei, sujeitando-se às penalidades cabíveis, da 

inexistência de fato superveniente que possa impedir sua habilitação neste 

certame, inclusive durante a vigência contratual 

9 Declaração de que não emprega menores de 18 anos em condições insalubres, 

perigosas ou penosas e menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos, conforme previsão contida 

 

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

Para: Comissão de Seleção do Projeto Rede de Economia Solidária e Feminista - 

Guayí 

Endereço: Rua José do Patrocínio, 611 

Bairro: Cidade Baixa 

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

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A inscrição da (o) candidata (o) importará em declaração de pleno conhecimento 

das instruções deste Edital, bem como a aceitação tácita das condições contidas no 

http://www.guayi.org.br/
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Edital, tais como se acham estabelecidas. 

15.2. 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 convocação, ficando a concretização deste ato 

condicionada às disposições pertinentes, sobretudo à necessidade e às possibilidades 

da Guayí, permanecendo as (os) candidatas (os) não selecionadas (os) no cadastro de 

reserva da entidade para este Projeto Específico. 

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

encaminhar comunicado para o correio eletrônico <feminista@guayi.org.br> no prazo 

de 24 horas subsequentes a publicação da Ata de 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 outra (o) candidata (o) inscrita (o) neste Processo Seletivo. 

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

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

desistente, convocando outra (o) candidata (o) inscrita (o) neste Processo Seletivo, para 

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

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

conjuntamente pela Comissão de Seleção. 

Porto Alegre, dia 14 de junho de 2019. 

                                                   
 

José Antônio Bruno Knob 
Coordenador da Comissão de Seleção 
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