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CONVOCAÇÃO SELEÇÃO PESSOAL 05/2012

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM  BANCOS 
COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO E SELEÇÃO DE AGENTE 

COMUNITÁRIO EM FINANÇAS SOLIDÁRIAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL
COMUNIDADE: ESMERALDAS - MG

A Núcleo de Economia Solidária da Universidade de São Paulo – NESOL-USP torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará na comunidade de Esmeraldas-MG o 
curso “Formação em Bancos Comunitários de Desenvolvimento” com seleção durante sua 
realização de 02 (dois) Agentes Comunitários em Finanças Solidárias e Desenvolvimento 
Local, conforme as condições dispostas a seguir:

1-  DO   CURSO  DE  FORMAÇÃO  EM   BANCOS  COMUNITÁRIOS  DE 
DESENVOLVIMENTO

1.1 – Objetivos do curso

O curso  “Formação em Bancos  Comunitários  de  Desenvolvimento”  tem como objetivo 
preparar  a  comunidade  para  a  participação  no  processo  de  estruturação  de  Banco 
Comunitário de Desenvolvimento (BCD) na comunidade Esmeraldas-MG em curso com 
apoio  do Projeto:  “Apoio  às  Finanças  Solidárias  com Base em Bancos  Comunitários  – 
Região Sudeste” - Convênio MTE/SENAES nº 748854/2010.

Os participantes do curso estarão aptos a atuar de diversas maneiras no fortalecimento da 
estratégia  do  Banco  Comunitário  no  desenvolvimento  do  território  de  abrangência,  a 
saber:

a) multiplicadores da estratégia do BCD na comunidade;
b) participação e/ou fomento a forum de desenvolvimento comunitário;
c) participação na definição de serviços e política de crédito;
d)participação no processo de construção da identidade do BCD (nome e logomarca 
do banco, nome e aparência da moeda social, entre outros); e,

mediante formação complementar em etapa posterior:
e) atuação no Conselho Gestor do BCD;
f) atuação em Comitê de Análise de Crédito;
g) atuação como Agente Comunitário em Finanças Solidárias e Desenvolvimento 
Local.

1.2– Da participação no curso
Para participação no curso, o interessado deve preencher a ficha de inscrição disponível na 
Conselho de Desenvolvimento de Tijuco (Codeti) - Rua Antônio Fernandes, Nº 156 -Pç.do 
Tijuco,   Esmeraldas  –  MG.  Tratar  com  Adriana  Borba  de  Oliveira,  (31)  3538-5157. 
Eventualmente, em casos específicos, poderão ser aceitas inscrições via correio eletrônico 
mediante solicitação justificada para o endereço:  nesol.adm@gmail.com . As solicitações 
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deverão ser feitas respeitando o prazo de inscrição indicado neste edital e serão avaliadas 
e respondidas em até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento.

1.3- Do Período de Inscrições

As inscrições ficarão abertas no período de 17 de julho a partir das nove horas a 24 de 
julho até às dezessete horas no endereço Rua Antônio Fernandes, Nº 156 -Pç.do Tijuco, 
Esmeraldas – MG. Tratar com Adriana Borba de Oliveira, (31) 3538-5157 para retirada, 
preenchimento e recebimento da ficha de inscrição e de documentação para participação 
no processo de seleção.

1.4– Da seleção dos participantes
Serão  aceitas  as  inscrições  de  interessados  que  tenham  o  perfil  requerido  para  a 
participação sendo critério de avaliação para aceitação ou não da inscrição, assim como 
para classificação dos interessados em caso de inscrições em número superior ao de vagas 
disponíveis. Perfil requerido:
a)Residir ou atuar preferencialmente na comunidade em que está sendo implementado o 
Banco Comunitário de Desenvolvimento em que será realizado o curso;
b)Ter, preferencialmente, conhecimento prévio em algumas das áreas abordadas no curso 
(Economia  Solidária,  Desenvolvimento  Local  e/ou  Bancos  Comunitários  de 
Desenvolvimento);
c)Ter, preferencialmente, habilidade de leitura e escrita;
d)Preencher adequadamente a ficha de inscrição para participação no curso.

A lista final dos inscritos para o curso será divulgada no dia 30 de Julho no mesmo local onde foram 
realizadas as inscrições e por correio eletrônico para os endereços indicados na ficha de inscrição.

2-  DA  SELEÇÃO  DE  AGENTE  COMUNITÁRIO  EM  FINANÇAS  SOLIDÁRIAS  E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

2.1 Da opção por participação na seleção:
O  interessado  em  participar  da  seleção  para  o  preenchimento  de  vagas  de  Agente 
Comunitário em Finanças Solidárias e Desenvolvimento Local deve, no ato da inscrição 
indicar esta opção, preencher os campos do formulário específico para os participantes da 
seleção e anexar a documentação indicada no ato da inscrição.

2.2 Dos critérios necessários para participação na seleção:
São critérios necessários para participação na seleção para Agente Comunitário em Finanças 

Solidárias e Desenvolvimento Local:
a)Residir  na  área  de  atuação  do  Banco  Comunitário  de  Desenvolvimento,  a  saber: 
Esmeraldas-MG;
b)Ter no mínimo Ensino Fundamental completo;
c)Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses em trabalho ou atuação comunitária 
em Economia Solidária  e/ou Desenvolvimento Local  e/ou Finanças Solidárias  mediante 
apresentação de carta de apresentação em papel timbrado e assinada pelo responsável 
pela instituição;
d)Preencher adequadamente o formulário de inscrição anexando toda a documentação 
requerida. A saber:

- 2 -
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
apoio:                                      execução:                                                                                 realização:



Ministério do
Trabalho e Emprego

Secretaria Nacional
de Economia Solidária

CONVÊNIO MTE/SENAES Nº 748854/2010
Projeto: Apoio às Finanças Solidárias

com Base em Bancos Comunitários
Região Sudeste

•CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (RG e CPF);
•CURRICULO COMPROVANDO EXPERIÊNCIA EXIGIDA EM EDITAL DE DIVULGAÇÃO;
•CARTA DE APRESENTAÇÃO QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA DECLARADA NA FICHA DE INSCRIÇÃO E 
CURRICULO;
•COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO BANCO COMUNITÁRIO CONFORME 
DESCRIÇÃO NO EDITAL DE DIVULGAÇÃO;
•CÓPIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ESCOLARIDADE DECLARADA NA FICHA 
DE INSCRIÇÃO.
As inscrições para a participação da seleção para as vagas de Agente Comunitário em Finanças 
Solidárias e Desenvolvimento Local serão avaliadas pela comissão de seleção para verificação do 
cumprimento dos critérios para inscrição e a lista final dos participantes da seleção será divulgada 
no  dia  [INSERIR  DATA]  no  mesmo  local  onde  foram  realizadas  as  inscrições  e  por  correio 
eletrônico para os endereços indicados na ficha de inscrição.

2.3 Dos Cargos Vagos
A Seleção destina-se ao preenchimento de cargos vagos para trabalho em Esmeraldas-MG 
conforme especificação abaixo:

Agente Comunitário em Finanças Solidárias e Desenvolvimento Local – 02 (duas) vagas.

2.4 Atividades a serem desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Finanças 
Solidárias e Desenvolvimento Local contratados:
Atuar nas comunidades atendidas pelo Banco Comunitário de Desenvolvimento  em Esmeraldas-
MG, com  atividades  de  mobilização  comunitária  e  de  suporte  às  ações  de  incentivo  ao 
desenvolvimento local com base na implementação de Bancos Comunitários de Desenvolvimento 
dando suporte à implementação e à prestação de serviços financeiros do BCD, com o papel de:

a)Divulgar e difundir as ações do banco;
b)Mobilizar moradores;
c)Colaborar com a construção do desenvolvimento local e com o aquecimento 

da Economia Local;
d)Acompanhar e promover circulação da Moeda Social na comunidade;
e)Acompanhar os fóruns criados por moradores;
f)Exercer funções operacionais no banco, conforme decisão da equipe;
g)Promover o desenvolvimento Solidário e a economia solidária;
h)Operar Correspondente bancário, quando for o caso;
i)Operar de microcrédito;
j)Operar crédito e ações para o fortalecimento da Moeda Social;
k)Apoio a ações de desenvolvimento local e economia solidária.

2.5 Da Jornada de Trabalho
A jornada de trabalho será desenvolvida de segunda a sexta feira das 08:00h às 12:00h e 
das  13:00h  Às  17:00h,  sendo  que,  eventualmente,  e  de  acordo  com  as  ações 
programadas para  a  comunidade em que está  atuando,  poderão  ser  designados para 
exercer atividades aos sábados ou domingos.

2.6- Local de Trabalho
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Os  Agentes Comunitários em Finanças Solidárias e Desenvolvimento Local exercerão as 
funções  para  as  quais  forem  contratados  na  sede  do  Banco  Comunitário  de 
Desenvolvimento e nas comunidades atendidas pelo BCD em Esmeraldas-MG

2.7- Do procedimento e critérios para seleção dos trabalhadores

A Comissão de Seleção se reunirá para avaliação  das candidaturas às vagas de  Agente 
Comunitário em Finanças Solidárias e Desenvolvimento Local e classificando os candidatos em 
lista ordenada em numeração crescente a partir dos melhores habilitados. Os 06 primeiros 
classificados  ficam aprovados  para  contratação  sendo  convocados  nesta  ordem até  o 
preenchimento das vagas em aberto.
Os candidatos serão avaliados levando em conta:
a)Análise do currículo e experiência;
b)Avaliação dos monitores responsáveis  quanto à participação do candidato durante o 
curso;
c)Processos moderados de indicação pelos participantes durante o curso, quando for o 
caso.

2.8- Da validade desta seleção
O prazo de validade desta seleção será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual 
período.

2.9- Do resultado final
O Resultado Final  dessa seleção  será  divulgado por  meio  de Edital  de  Divulgação de 
Resultado Final, a ser divulgado  30 de Julho de 2012 no(s) mesmo(s) local(is) onde foi 
divugado este Edital e via correio eletrônico endereçado aos participantes da seleção.

São Paulo, 13 de Julho de 2012.

Prof. Dr. Augusto Camara Neiva
Coordenador do NESOL-USP
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