Fundação Grupo Esquel Brasil - Edital de Seleção
Cargo:
Local:
Tipo e duração do
contrato:

Coordenador regional de Projeto de mapeamento e articulação de fundos
solidários nos nove estados da região Nordeste
Salvador-BA (também serão considerados candidatos radicados em Recife ou
Fortaleza)
Contrato por tempo determinado para um período de dezoito (18) meses a
partir de 1 de janeiro de 2011.

Perfil do Candidato:

Formação superior , de preferência em ciências sociais ou ciências agrárias,
mínimo de três anos de experiência prévia na coordenação e gestão de
projetos sociais ou de economia solidária que envolvam ações de formação,
capacitação e pesquisa. Experiência com movimentos sociais ou organizações
comunitárias na área rural, com iniciativas de economia solidária ou fundos
solidários, ou com projetos sociais focalizados na promoção do
desenvolvimento local sustentável, habilidade de supervisionar e coordenar
equipes, articular parcerias, conduzir eventos e capacitações e de preparar
relatórios, disponibilidade para viajar. Familiaridade com o tema de
economia solidária, de preferência com fundos solidários. Capacidade de
comunicação, motivação de pessoas, convívio com pessoas de vários níveis
sociais, análise e sistematização de dados, iniciativa e organização do
trabalho sem muita orientação serão essenciais para um bom desempenho
da função.

Atribuições

Responsável pela coordenação de um projeto de mapeamento, articulação e
qualificação de fundos solidários que abrange os nove estados da região
Nordeste, pela supervisão de uma equipe de seis agentes estaduais e pela
articulação de seis entidades parceiras. Tarefas específicas:
• Participar da reunião inicial de planejamento do projeto
• Conduzir, junto com a Coordenadora, as entrevistas de seleção dos
agentes estaduais
• Participar da elaboração do questionário, articulando com a equipe
da Fundação Esquel e com os parceiros
• Participar na capacitação dos agentes estaduais
• Coordenar a execução do cronograma do projeto
• Realizar 50 viagens de supervisão dos agentes estaduais e articulação
com parceiros nos estados
• Orientar a elaboração do Banco de dados
• Preparar relatórios de andamento do projeto para o conselho de
parceiros e para a Fundação Esquel
• Participar de reuniões do Comitê Gestor de Fundos Solidários
• Participar de dez encontros regionais de formação, conduzindo
capacitações sobre temas de economia solidária e fundos solidários
• Coordenar os seis encontros estaduais de articulação e avaliação do
Projeto
• Orientar a preparação dos nove relatórios estaduais do mapeamento
e trabalhar com o consultor externo na elaboração do relatório final
• Responder as solicitações de informação por parte dos membros do
Conselho de parceiros.
O agente se reporta a Coordenadora Técnica do Projeto e ao Conselho de

Coordenação do Projeto composto por seis entidades parceiras.
Salário

R$3.500,00 por mês

Candidatos interessados em participar da seleção devem enviar curriculum para Barbara Schmidt
Rahmer, barbara@pastoraldacrianca.org.br

