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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018 

 

A ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ÀS COOPERATIVAS DO NORDESTE (ASSOCENE), com 

base no Termo de Colaboração MDS nº 046/2017-SICONV nº 862649/2017 torna público 

o presente Edital de Chamada Pública, a qual será implementada conforme as diretrizes 

e critérios abaixo descritos. 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção de técnicos de campo para 

atuar no acompanhamento e execução do Projeto de “Implantação de 

Tecnologias Sociais de Acesso a Água em Escolas e Domicílios da Zona Rural 

do Estado de Pernambuco”. 

1.2. Serão selecionados doze técnicos, os quais serão contratados conforme 

necessidade do projeto. 

 

2. DO PERFIL NECESSÁRIO 

2.1. Os técnicos deverão ser profissionais com experiência mínima comprovada 

de 12 (doze) meses no acompanhamento de ações orientadas para o 

desenvolvimento local sustentável e, desejável, no acompanhamento a 

instalação de infraestrutura hídrica para acesso a agua para o consumo 

humano e produção. 

2.2. O perfil de cada candidato será avaliado através de pontuação de zero a vinte 

pontos, conforme os critérios apresentados no anexo nº 3 e tendo como base 

os currículos apresentados, os quais serão no modelo do anexo nº 2. Serão 

eliminados todos aqueles cuja pontuação se situar abaixo de 6 (seis) pontos 

e a classificação será em ordem decrescente da pontuação recebida.  

3. DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Serão contratados os técnicos que se fizerem necessários, tendo como base 

o andamento do processo de implantação das tecnologias sociais. 

3.2. A contratação se dará por prazo determinado, com base na legislação 

trabalhista vigente. 

3.3. A remuneração bruta mensal estimada é de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 

reais), pagos mensalmente. 

 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO 

4.1. A atuação se dará em 20 (vinte) municípios do Estado de Pernambuco, 

distribuídos em 05 (cinco) grupos de municípios por proximidade, conforme 

abaixo: 
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Grupo Municípios 

I Alagoinha 
Arcoverde 
Buíque 
Custódia 
Pedra 
Sertânia 
Tupanatinga 
Venturosa 

II Belo jardim 
Pesqueira 
Poção 
Sanharó 

III Brejo da Madre de Deus 
Jataúba 

IV Caruaru 
Taquaritinga do Norte 

V Gravatá 
Riacho das Almas 
São Bento do Una 
São Joaquim do Monte 

 

4.2. Cada Grupo/Município terá a quantidade de técnicos necessária ao 

atendimento as demandas de acompanhamento das ações estabelecidas 

pelo projeto.  

4.3. Os técnicos de campo selecionados serão distribuídos nos grupos/municípios 

com maior proximidade do seu local de residência, facilitando o acesso as 

localidades e a metodologia proposta para o acompanhamento técnico. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições deverão ser enviadas pelos correios ou entregues pessoalmente, 

na sede da ASSOCENE, à Rua Leão Coroado, nº 45, Boa Vista, Recife/PE, CEP 

nº 50060-250 até ás 17:00 horas do dia 26/04/2018. 

5.2. A inscrição será efetivada através de correspondência, conforme o modelo 

apresentado no ANEXO Nº 1, acompanhado do currículo do candidato e das 

comprovações de sua experiência nas atribuições a serem realizadas, 

conforme explicitados no item 6 deste Edital. 

5.3. Não serão considerados: a) as inscrições entregues ou enviadas após a data e 

horário especificado no item 5.1; b) as inscrições que não vierem 

acompanhadas do currículo do candidato e das documentações 

comprobatórias de experiências. 
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5.4. Os itens relativos à experiência do candidato, que não forem devidamente 

comprovados, não serão considerados para efeito de pontuação. 

5.5. Esclarecimentos adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidos por meio 

do endereço eletrônico: propostasiconv@assocene.org.br; 

assocene@assocene.org.br.   

 

6. ATRIBUIÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS 

6.1 Acompanhar a execução do processo de implantação das cisternas, conforme 

orientações metodológicas a serem repassadas pela ASSOCENE. 

6.2 Cada técnico realizará 3 (três) visitas de acompanhamento, sendo uma antes 

do início da implantação, duas durante a implantação e a última para avaliar 

cada cisterna construída. 

6.3 Apresentar relatório das visitas de acompanhamento/fiscalização, conforme 

modelos padrão que será disponibilizado pela ASSOCENE. 

6.4 Encaminhar medidas de correção/aperfeiçoamento, desde que não 

necessitem de analise pelos supervisores ou pelo coordenador geral. 

 

7. AVALIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

7.1. A avaliação das inscrições será realizada por uma comissão de avaliação, 

formada por três pessoas e formalizada pelo Presidente da ASSOCENE. 

7.2. Cada candidato receberá uma pontuação e a classificação será por ordem 

decrescente dos pontos obtidos. 

7.3. A contratação será feita conforme a existência de vaga e de acordo com as 

necessidades e demandas do processo de execução do Termo de Colaboração 

MDS/ASSOCENE nº 046/2017. 

 

8. DOS PRAZOS 

 

8.1. O processo de seleção, objeto deste Edital, dar-se-á conforme os prazos 

abaixo estabelecidos: 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 11/04/2018 

INSCRIÇÕES Até 17:00 horas do dia 26/04/2018 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Até 30/04/2018 

Recife, 10 de abril de 2018. 

 
__________________________ 

Adriano da Silva Martins 
Presidente 

 

mailto:propostasiconv@assocene.org.br
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ANEXO Nº 1 
 
 
Modelo de Correspondência a Ser Enviada à ASSOCENE. 

 

 

 

Em, ___ de _________ de 2018 

 

À 

ASSOCENE 

Recife/PE 

 

Assunto: Inscrição no processo seletivo explicitado no Edital nº 02 / 2018. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 Encaminho anexo as informações necessárias à minha inscrição no processo 

seletivo explicitado no Edital nº 02 / 2018, com as informações complementares abaixo: 

 

 Função para qual o candidato concorre: Técnico de Campo 

 

 Lote para o qual o candidato concorre 

 

 Grupo 01 

 Grupo 02 

 Grupo 03 

 Grupo 04 

 Grupo 05 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

____________________________ 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO Nº 2 
 

Modelo-padrão do Currículo à ser apresentado. 

 

 

1. Identificação do Candidato 

1.1. Nome Completo _______________________________________ 

____________________________________________________ 

1.2. CPF: ____ . ____ . ____ - ____ 

1.3. Identidade: ________________ 

1.4. Carteira de Habilitação para Motocicleta: ____________________ 

1.5. Endereço Completo: ____________________________________ 

___________________________________________________________

_____________________________________________ 

1.6. Meios de Contato: 

 Telefone Fixo: (____) _____________________ . 

 Celular: (____) _____________________ . 

 E-mail: ______________________________________________ 

 

2. Escolarização 

(anexando cópias do certificado ou equivalente junto aos documentos 

comprobatórios) 

 

 

3. Experiência Profissional. 
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Instituição e Local * Atividade Realizada Período 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. 
 
 
 
 
 
 
 

  

n. 
 
 
 
 
 
 
 

  

( * ) – Indicar as experiências selecionadas. 

          Anexar documentos que comprovam a sua realização (Declarações de entidades, 

Carteira profissional, contratos, etc)  
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ANEXO Nº 3 

 

Critérios para Avaliação dos Currículos dos Candidatos: 

 

• Experiência no Acompanhamento de Ações de Desenvolvimento Local Sustentável 

e, desejável, no acompanhamento a instalação de infraestrutura hídrica para acesso 

a agua para o consumo humano e produção. 

 

 Ações de 
desenvolvimento 
local sustentável  

Ações instalação de infraestrutura 
hídrica 

1 ano 1 3 

1 a 2 anos 3 6 

2 a 5 anos 5 8 

Mais de 5 10 10 

 


