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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS/AS  
Projeto Fortalecimento dos Sistemas Participativos de Garantia da produção 

orgânica da Rede ECOVIDA de Agroecologia 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente processo seletivo objetiva a contratação de 2 (dois/duas) 

Estagiárias(os) para compor a Equipe Técnica do Projeto e será regido por este 

Termo de Referência e executado pela Guayí. 

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

www.guayi.org.br 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 
06/05/2022 

Período para o envio dos Currículos Vitae 

(exclusivamente pelo correio eletrônico indicado) 

10/05/2022 a 

25/05/2022 

Análise dos CV e seleção dos (as) Consultoras(es) 26/05/2022 

Publicação do resultado das (os) Candidatas (os) 

Selecionadas (os) 
26/05/2022 

Homologação dos Resultados 26/05/2022 

 
2) ENQUADRAMENTO 

Este Edital e o seu Termo de Referência se enquadram nos objetivos, metas e 

etapas do Projeto “Fortalecimento dos Sistemas Participativos de Garantia da 

http://www.guayi.org.br/
https://www.convenios.gov.br/portal
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produção orgânica da Rede ECOVIDA de Agroecologia” implementado no 

estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do TERMO DE FOMENTO Nº901296/2020, 

firmado entre Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e a OSCIP Guayí. 

  

3) OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto do presente Edital é tornar pública a seleção de 02 (dois) Estagiárias(os), 

para compor a EQUIPE TÉCNICA que atua no desenvolvimento das metas, etapas e 

ações do Projeto “Fortalecimento dos Sistemas Participativos de Garantia da 
produção orgânica da Rede ECOVIDA”, implementado no estado do Rio Grande 

do Sul, no âmbito do TERMO DE FOMENTO Nº 901296/2020, firmado entre 

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e a OSCIP Guayí. 

 

4) CARGOS E ATRIBUIÇÕES: 
4.1. Estagiária(o) Ciências Humanas ou Ciências Econômicas ou Ciências da 
Administração - 1 (uma) vaga 

4.1.1. ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, quando necessário e oportuno, as Visitas 

Técnicas às famílias atendidas; Auxiliar a Equipe Técnica na organização e 

mobilização das Reuniões dos Grupos, Núcleos e Visitas das Comissões de Ética; 

Apoiar a Equipe Técnica na organização dos registros (atas, fotos, listas de 

presenças, etc.) e envio da documentação dos Grupos, Núcleos e Comissão de 

Ética à OPAC Ecovida; Acompanhar e apoiar, quando necessário e oportuno, as 

atividades de capacitação dos agricultores para o preenchimento do Plano de 

Manejo; Apoiar os agricultores no envio da documentação para a OPAC Ecovida; 

Participar de Reuniões da Equipe Técnica do Projeto e Reuniões de Formação e 

Planejamento da Guayí; Realizar Relatórios das Atividades desenvolvidas no âmbito 

do Projeto. 

4.1.2. PRÉ-REQUISITOS: estar regularmente matriculado em um dos seguintes 

Cursos de Nível Superior: Ciências Humanas, Ciências Econômicas ou Ciências da 

Administração, em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação; Ter cursado pelo menos 4 Semestres do Curso de Nível Superior; 

Experiência de trabalho ou pesquisa na área da agroecologia, do cooperativismo, da 

economia solidária, da segurança alimentar e nutricional ou produção orgânica; 

Demonstrar senso de organização e comunicação interpessoal; Dinamicidade e 
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capacidade de trabalho em equipe; Compromisso com os princípios da 

Agroecologia, da Economia Solidária e do Bem Viver. 

 

4.1.3. CONTRATAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO: a contratação ser feita com 

base na Lei Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, com carga horária de 30 horas 

semanais.  

4.1.4. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 920,00 

4.1.5. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 06 (seis) meses com perspectiva de 

renovação.  

 
4.2. Estagiária(a) de Comunicação Social – 1 (uma) vaga 

4.2.1. ATRIBUIÇÕES: Apoiar a implantação das ações do Projeto auxiliando nas 

tarefas de comunicação, divulgação das atividades; alimentação das redes sociais e 

site da entidade com conteúdos e notícias produzidas pela Guayí e ou Equipe 

Técnica; produção de relatórios e arquivamento da documentação, observando as 

orientações da Assessoria Técnica; participar de reuniões com a equipe do projeto, 

bem como, com a Coordenação da Guayí e com a Rede fomentada. 

4.2.2. PRÉ-REQUISITOS: estar regularmente matriculado em um dos seguintes 

Cursos de Nível Superior: Comunicação Social, Design Gráfico ou Marketing, em 

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Ter cursado 

pelo menos 2 Semestres do Curso de Nível Superior; Experiência de trabalho na 

área da comunicação; Demonstrar senso de organização e comunicação 

interpessoal; Dinamicidade e capacidade de trabalho em equipe; Compromisso com 

os princípios da Agroecologia, da Economia Solidária e do Bem Viver. 

4.2.3. CONTRATAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO: a contratação ser feita com 

base na Lei Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, com carga horária de 30 horas 

semanais.  

4.2.4. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 920,00 

4.2.5. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 06 (seis) meses com perspectiva de 

renovação.  

 
5. DA DIVULGAÇÃO E DO EDITAL 
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5.1. A íntegra do Edital estará disponível no portal da Guayí www.guayi.org.br e no 

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

5.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da divulgação 

das informações referentes ao Processo Seletivo. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O Processo Seletivo para a contratação das(os) Estagiárias(os) referidos no “item 4”, 

será constituído das fases abaixo relacionadas.  

6.1. Fase 1 - Inscrição das (os) candidatas (os) 
6.1.1. As (os) interessadas (os) devem remeter seu Currículo Vitae somente por 

meio digital para o seguinte correio-eletrônico: guayi@guayi.org.br com a 

identificação no tópico “Assunto da mensagem” do Cargo para o qual está se 

inscrevendo “Inscrição para o Cargo de Estagiária(o). 
6.1.2. No Currículo Vitae devem ser informados o nome completo, endereço, 

telefone celular, e-mail, escolaridade, a Instituição em que estuda, as experiências e 

referências de atuação nos temas relacionados à suas atribuições. 

6.1.3. Encaminhar em arquivo Anexo o Comprovante de Matrícula em Instituição de 

Ensino Superior Reconhecida pelo MEC. 

6.1.4. As(os) interessadas(os) devem remeter o Currículo Vitae e documentos 

listados no Itens 7.2.3 impreterivelmente até às 18 horas, do dia 24/05/2022. 

6.2. Fase 2 - Análise dos Currículo Vitae  
Os Currículos recebidos em tempo hábil conforme prazos e critérios estabelecidos 

neste Edital serão analisados pela Comissão de Seleção da Guayí; 

 

7. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS  
7.1. Os resultados serão publicados no portal da entidade <www.guayi.org.br>, no 

dia 25/05/2022 a partir das 18 horas. 

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

 

8. DA CONTRATAÇÃO  
8.1. A contratação da(o) candidata(o) selecionada(o) fica condicionada a entrega 

dos documentos referidos no “item 8.3” do presente Edital. 

http://www.guayi.org.br/
https://www.convenios.gov.br/portal
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8.2. 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. 

8.3. 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: 

 

ITE
M 

DOCUMENTO 

1 Cópia do Registro Geral (RG) 

2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

3 Comprovante de endereço 

4 Cópia do Comprovante de Matrícula em Instituição de Ensino 

Superior reconhecida pelo MEC 

5 Cópia do Cartão Bancário em que deverá ser efetuado o depósito 

da bolsa-estágio do Projeto 

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

Para: Comissão de Seleção 

Endereço: Avenida Venâncio Aires, 757 

Bairro: Santana 

CEP: 90040-193 – Porto Alegre / Rio Grande do Sul / Brasil 

 

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 contidas no 

Edital, tais como se acham estabelecidas. 

9.2. 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. 
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9.3. No impedimento de assumir a vaga no prazo previsto, deverá a (o) candidata (o) 

encaminhar comunicado para o correio eletrônico <guayi@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. 

9.4. 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. 

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

conjuntamente pela Comissão de Seleção e pela Coordenação Geral da Guayí. 

 

Porto Alegre, dia 05 de maio de 2022. 

 

 
José Antônio Bruno Knob 

  Coordenador da Comissão de Seleção 


