
ALTERAÇÃO nº 01/2013 DO 
EDITAL DE PROCESSO 
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRESTADORES DE SERVIÇO 
PARA A EXECUÇÃO DO 
PROJETO DESENVOLVE 
PALMAS: PROMOVENDO O 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIOCOMUNITÁRIO DE 
PALMAS. 

 
 

O Município de Palmas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Emprego, torna-se público as alterações do processo seletivo 

simplificado para contratação temporária de prestadores de serviço de para a 

execução do Projeto DESENVOLVE PALMAS: PROMOVENDO O 

DESENVOLVIMENTO SOCIOCOMUNITÁRIO DE PALMAS – MTE/SENAES, oriundo 

de convênio N° 030/2013 com o Ministério do Trabalho por meio da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária MTE/SENAES. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

Devido à baixa procura e a dificuldade de atendimento das especificações dos 

cargos a Comissão de Seleção e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e 

Emprego resolveram pela reabertura do prazo das inscrições e proceder as alterações 

conforme abaixo. 

 

 

1.1.  Altera-se o item 2.2, onde se lê: 

2.2 O processo seletivo selecionará os cargos conforme quadro de vagas 

abaixo: 

QUANT CARGO HABILITAÇÃO   ATRIBUIÇÕES  MESES 

  
Formação superior 
preferencialmente nas 
áreas de ciências humanas, 
com experiência 
comprovada em atividades 
relacionadas a   projetos 
sociais 

Coordenação os processos 
de  execução  das  metas  e 
etapas do Projeto, apoiando 
as  equipes  na  realização 
das atividades 

administrativa, 
pedagógicas, financeiras. 

 
   

   
01 Coordenador 24 

 Geral  

 40 horas  

   

  Formação superior, com formulação, execução e  
  especialização na área de acompanhamento dos  

 Coordenador áreas de ciências processos  identificação,  

01 de humanas, e experiência cadastramento e 20 
 Articulação comprovada em atividades acompanhamento dos EES  

 Solidária relacionadas a EES, com apoiados em consonância  



 40 horas enfoque na mobilização com As ações de  
  social .    assistência técnica.   

  Formação superior, com Formulação, execução e  
  especialização na área de acompanhamento dos  
  áreas de ciências processos formativos, na  

 Coordenador humanas, e experiência execução de metas nas 20 
01 de Formação comprovada trabalhos  de atividades de formação em  

 Solidária capacitação   consonância com as ações  

 40 horas junto   aos de assistência técnica.   

  empreendimentos da       
  economia solidária popular       

01 

Técnico 
Social na 
área de 

Incubação 
EES 

40 horas 

Formação superior, com 

especialização na área de 
Economia  solidária e 
experiência em Incubação 

EES 

Assessoramento nos seleção e 

atendimento aos EES com 
experiência comprovada em 
trabalhos de assessoria 
técnica junto aos 
empreendimentos da 
economia solidária popular, 
atuando diretamente com o 
Coordenador de Articulação 

Solidária. 

20 

 

  Formação superior, com Realizar  atividades que  
  especialização na área de apóiem A sistematização  

  economia solidária e dos Estudos  e pesquisas  
01 Técnico experiência comprovada sobre     gestão, 20 

 Social na no desenvolvimento de comercialização, aspectos  

 área pacotes tecnológicos que jurídicos  e  arranjos  

 Tecnológica facilitem as atividades  de produtivos e desenvolver  

 40 horas gestão  dos  EES  e  sua pacotes  tecnológicos no  
  articulação em rede.  formato de textos, apostilas,  

       instrumentos e planilhas de  
       cálculo        

 Técnico 

Graduação em 
Design ou 
Comunicação  

Elaborar release e materiais 
de divulgação das  ações   

 Social na com   experiência Executadas e apoiar na  
01 área de comprovada em trabalhos análise e aprovação dos 20 

 comunicação de desenvolvimento de produtos:   criação de  

 40 horas marca, rótulos e materiais marca, rótulos e materiais  
  de comunicação junto aos de comunicação    

  EES              

  Graduação em Direito com Assessorar juridicamente as  

 Técnico experiência comprovada equipes técnicas e EES nas 20 
 Social na em  assessoramento atividades relacionadas ao  

01 área de jurídico a EES  Projeto.        

 Direito               
 40 horas               

       Planejar E executar as  
  Graduação nas    áreas 

Serviço Social, Pedagogia, 

atividades de identificação,  
 Agentes de sensibilização, Mobilização,  



05 
Desenvolvimento 

Comunitário 
Psicologia, e outras áreas 
das ciências humanas com 
experiência comprovada 
em diagnóstico e 
acompanhamento e 
famílias beneficiárias de 
Programas Sociais. 

e organização das famílias 24 
  na área de abrangência do  
 40 horas projeto.        
           

           
                

 

Passando a vigorar com a seguinte redação: 

2.2 O processo seletivo selecionará os cargos conforme quadro de vagas 

abaixo: 

QUANT CARGO HABILITAÇÃO   ATRIBUIÇÕES  MESES 

 

Coordenador 
Geral 

40 horas 

Formação superior 
preferencialmente nas 
áreas de ciências humanas, 
com experiência 
comprovada em   projetos 
sociais relacionadas à 
economia solidária. 

Coordenação dos processos 
de  execução  das  metas  e 
etapas do Projeto, apoiando 
as  equipes  na  realização 
das atividades administrativa, 
pedagógicas, financeiras. 

 
  

  
01 24 

  

  

  

  Formação superior, 
preferencialmente na área 
de ciências humanas, e 
experiência comprovada 
em atividades relacionadas 
à economia solidária, com 
enfoque na mobilização 
social. 

formulação, execução e  
  acompanhamento dos  

 Coordenador processos  identificação,  

01 de cadastramento e 20 
 Articulação acompanhamento dos EES  

 Solidária apoiados em consonância  

 40 horas com As ações de  
  assistência técnica.   

  Formação superior, 
preferencialmente na área  
de ciências humanas, e 
com experiência comprova 
da trabalhos de 
capacitação em 
empreendimento de 
economia solidária e ou 
popular. 

Formulação, execução e  
  acompanhamento dos  
  processos formativos, na  

 Coordenador execução de metas nas 20 
01 de Formação atividades de formação em  

 Solidária consonância com as ações  

 40 horas de assistência técnica.   

        
        

01 

Técnico 
Social na 
área de 

Incubação 
EES 

40 horas 

Formação superior, 
preferencialmente nas 
áreas de Economia, 
Administração ou Ciências 
contábeis com experiência 
em gestão e/ou Incubação 
de empreendimentos. 

Assessoramento nos seleção e 
atendimento aos EES com 
experiência comprovada em 
trabalhos de assessoria 
técnica junto aos 
empreendimentos da 
economia solidária popular, 
atuando diretamente com o 
Coordenador de Articulação 

Solidária. 

20 

 

  Formação superior, 
preferencialmente em 

Realizar atividades que 
apóiem a sistematização 

 

   



  ciências humanas com 
comprovação de  
experiência em  estudos, 
pesquisas e sistematização 
ou desenvolvimento em 
alguma das seguintes 
atividades: organização 
comercial, arranjos 
produtivos ou  de 
tecnologias sociais   

Dos estudos e pesquisas 
Sobre gestão, 
comercialização, aspectos 
jurídicos e arranjos 
produtivos e desenvolver 
Pacotes tecnológicos no 
formato de textos, apostilas, 
instrumentos e planilhas de 
cálculo. 

 

01 Técnico 20 
 Social na  

 área  

 Tecnológica  

 40 horas  
   

   
        

 Técnico 
Graduação na área de 
Comunicação Social com 
habilitação em jornalismo, 
publicidade e propaganda 
ou relações públicas. 

Elaborar release e materiais 
de divulgação das  ações   

 Social na Executadas e apoiar na  
01 área de análise e aprovação dos 20 

 comunicação produtos:   criação de  

 25 horas marca, rótulos e materiais  
  de comunicação.    

           

  Graduação em Direito com 
Experiência comprovada 
em assessoramento 
jurídico empresarial, 
cooperativismo, 
associativismo ou 
economia solidária. 

Assessorar juridicamente as  

 Técnico equipes técnicas e EES nas 20 
 Social na atividades relacionadas ao  

01 área de Projeto.        

 Direito          

 40 horas          

  
Graduação nas    áreas 
Serviço Social, Pedagogia, 
Psicologia, e outras áreas 
das ciências humanas com 
experiência comprovada 
em diagnóstico e 
acompanhamento e 
famílias beneficiárias de 
Programas Sociais. 

Planejar e executar as 
atividades de identificação, 
sensibilização, Mobilização, 
e organização comunitária 
na área de abrangência do 

projeto. 

 

   

 Agentes de  

05 
Desenvolvimento 

Comunitário 24 
   

 30 horas  
   

   
   

 

1.2  Altera-se o Anexo II da seguinte forma: 

Onde-se lê: 

ANEXO II 

 

DATAS LOCAL E HORÁRIO PROVÁVEIS PARA A REALIZAÇÃO DAS 

PUBLICAÇÕES DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

ETAPAS DE SELEÇÃO  DATA  LOCAL HORÁRIO  

Publicação do Edital 27/11/2013 Diário Oficial da 
União e Município 

- 

Inscrições 27 a 07/12/2013 VIA E-MAIL - 

Divulgação da seleção para entrevista 17/12/2013 Diário Oficial da - 



União e Município 

Início das entrevistas A partir de 18/12/2013 
conforme convocação 

por e-mail. 

Secretária de 
Desenvolvimento 

Econômico Ciência 
e Emprego 

Das 8:00 às 12:00 
horas das 14:00 às 

18:00 horas 

Divulgação do resultado da entrevista 23/12/2013 Diário Oficial da 
União e Município 

- 

Comunicação para contratação Após decurso dos 
prazos recursais deste 

edital. 

Através de email 
ou contato 
telefônico. 

Das 8:00 às 12:00 
horas das 14:00 às 

18:00 horas 

 

Lê-se 

ANEXO II 

 

DATAS LOCAL E HORÁRIO PROVÁVEIS PARA A REALIZAÇÃO DAS 

PUBLICAÇÕES DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

ETAPAS DE SELEÇÃO  DATA  LOCAL HORÁRIO  

Publicação da alteração do Edital 13/12/2013 Diário Oficial do 
Município 

- 

Reabertura das Inscrições 13/12/2013 a 
02/01/2014 

VIA E-MAIL - 

Divulgação da seleção para entrevista 10/01/2014 Diário Oficial do 
Município 

- 

Início das entrevistas A partir de 13/01/2014 
conforme convocação 

por e-mail. 

Secretária de 
Desenvolvimento 

Econômico Ciência 
e Emprego 

Das 8:00 às 12:00 
horas das 14:00 às 

18:00 horas 

Divulgação do resultado da entrevista 23/01/2014 Diário Oficial do 
Município 

- 

Comunicação para contratação Após decurso dos 
prazos recursais deste 

edital. 

Através de email 
ou contato 
telefônico. 

Das 8:00 às 12:00 
horas das 14:00 às 

18:00 horas 

 

2. DAS INSCRIÇÕES E PRAZOS 

As inscrições já enviadas conforme normas contidas no edital do processo 

seletivo simplificado para contratação temporária de prestadores de serviço de para a 

execução do Projeto DESENVOLVE PALMAS: PROMOVENDO O 

DESENVOLVIMENTO SOCIOCOMUNITÁRIO DE PALMAS – MTE/SENAES, serão 

mantidas. 

Devido as alterações desta publicação, com novas condições para 

concorrência, são estabelecidos novos prazos para os procedimento conforme anexo 

II, correção acima, para atender as normas legais, bem como abrir novo prazo para 

inscrições. 



 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

EMPREGO, em 11 de dezembro de 2013. 

Luiz Carlos Borges da Silveira 

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego  

 

 


