
Fundação Grupo Esquel Brasil - Edital de Seleção 

Cargo:  Agente estadual mobilizador e organizador de fundos solidários 

Local: Serão contratados seis (6) agentes nos seguintes estados: Bahia, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão 

Tipo e duração do 
contrato:  

Contrato por tempo determinado para um período de doze a quinze meses  a 
partir de 15 de março de 2011. 
 

Perfil do Candidato: Formação superior em ciências sociais ou ciências agrárias desejável, 
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 conduzir entrevistas e capacitações, de trabalhar 
com computador e de preparar relatórios, disponibilidade para viajar.  
Experiência em aplicação de questionário desejável. 
Serão considerados candidatos sem formação superior completa, se o 
candidato possui as habilidades necessárias. 
 

Atribuições Num período de 12 meses, o agente visitará no mínimo, 50 experiências de 
fundo solidário no seu estado e estado vizinho, passando mais de 50% de seu 
tempo em viagem. O agente entrevistará gestores de fundos solidários assim 
como integrantes de empreendimentos produtivos solidários associados aos 
fundos, lideranças locais, e parceiros, aplicando um questionário. Nas visitas, 
o agente atuará como animador e organizador  dos fundos solidários, 
promovendo o intercâmbio entre os fundos, ajudando na organização e 
condução de encontros micro-regionais de formação e capacitação de 
gestores e lideranças. No decorrer do projeto, o agente deve adquirir um 
profundo conhecimento de todas as experiências de fundo solidário no seu 
estado e deve promover o intercâmbio de informações e a articulação entre 
fundos no mesmo território. Nos últimos 3 meses do contrato, o agente 
trabalha na análise dos dados, preparação de relatórios e realização de 
encontros para comunicar resultados e definir encaminhamentos.Tarefas 
específicas: 

 Realizar visitas de mobilização e aplicar questionário em 50 
instituições ou grupos que trabalham com a experiência de fundo 
solidário 

 Organizar, junto com entidades parceiras, dois encontros regionais de 
fundos solidários 

 Participar na definição e elaboração de roteiros e cartilhas a serem 
utilizados nos encontros 

 Capacitar lideranças e gestores de fundos solidários sobre temas de 
economia solidária e gestão de fundos solidários 

 Organizar, junto com parceiros e o Coordenador do Projeto, um 
encontro estadual de fundos solidários 

 Digitar os dados levantados num banco de dados 

 Preparar relatórios das visitas 

 Preparar um relatório final 
O agente se reporta ao cordenador regional do projeto e a Coordenadora 
Técnica. A supervisão diária será feita pela entidade parceira à qual o agente 
estará ligado. 
 



Salário R$2.000,00 por mês 

 

Candidatos interessados em participar da seleção devem enviar curriculum para Barbara Schmidt 

Rahmer, barbara@pastoraldacrianca.org.br 

 

  


