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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

MODALIDADE SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA 
EDITAL N° 10/2014 

 
UNICAFES MG - União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas 
Gerais – em parceria com o TRIAS, torna público que estão abertas inscrições para o Processo 
Seletivo Simplificado para contratação para vaga de Coordenação Regional de estratégias 
Gênero para o Norte e Noroeste de Minas na Modalidade de Seleção de Curriculum e 
Entrevista. O Processo será desenvolvido por Comissão de Seleção designada pela UNICAFES 
MG. 

 
1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 

 
a. Contrato de experiência: 03 (seis) meses; 
b. Regime de Trabalho: CLT; 
c. Jornada trabalho: 44 horas semanais; 
d. Abrangência do trabalho: Norte e Noroeste de Minas; 
e. Prazos: 

 Recebimento de Currículos: até 30/10/2014; 

 Entrevista para os selecionados: 03/11/2014,  

Local da entrevista: Montes Claros; 

2. CARGO, VAGA E FUNÇÕES 

CARGO Coordenação Regional de estratégias Gênero 

Vaga 01 

Descrição 
genérica das 
Atividades 
 

Fortalecer o cooperativismo solidário com foco nas questões de gênero 
e geração.  

Descrição 
das 
Atividades 

 Auxiliar o processo de formação gênero (junto com Departamento 
de 

 Comunicação da UNICAFES MG, Infocos e demais parcerias); 

 Coordenar, assessorar e aprimorar o trabalho nas microrregionais; 

 Construir ferramenta transparente, prática e eficaz para 
acompanhar e assessorar grupos de gênero e coordenadoras 
microrregionais (e agilidade em caso de envio de respostas para 
parceiros ou prestação de contas); 

 Elaborar projetos junto com a Assessoria de Projetos, Trias e 
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demais parceiros; 

 Construir pautas conjuntas para a elaboração, aprimoramento e 
implantação de ações e/ou políticas públicas voltadas para os 
interesses de grupos vulneráveis (mulheres, jovens e idosos); 

 Prospectar parcerias junto a demais departamentos da Unicafes MG 
(principalmente Institucional e Projetos), Trias, Unicafes Nacional e 
demais entidades; 

 Auxiliar a Direção da Unicafes MG na prestação de contas dos 
projetos (relatórios, dados, fotos e demais informações sempre que 
solicitado); 

 Auxiliar em eventos de interação entre ramos que envolvam ações 
de gênero (em nível estadual, regional e/ou municipal); 

 Auxiliar a Direção da UNICAFES MG nas comunicações, na 
apresentação de relatórios de acompanhamento dos trabalhos de 
gênero e nas tomadas de decisão; 

 Dar suporte às ações de gênero que promovam interação entre os 
ramos; 

 Organizar e/ou auxiliar nos intercâmbios municipais, estaduais e 
internacionais; 

 Consolidar demandas de gênero (em nível estadual, regional ou 
local) junto à Direção da Secretaria de Formação , Gênero e 

 Geração e socializar com demais atores (demais da Unicafes MG, 
Unicafes estaduais e Nacional) semestralmente; 

 

Requisitos 

 Ensino Superior Completo em Ciências Humanas, Sociais Aplicadas 
e afins; 

 Domínio das temáticas da agricultura familiar, cooperativismo e 
economia solidária, preferencialmente, e conhecimento de políticas 
públicas como PNAE e PAA (Desejável); 

 Capacidade de articulação, comunicação; 

 Habilidade para mediação de conflitos; 

 Pro atividade e capacidade de cumprir prazos; 

 Habilidade de trabalhar com métodos participativos; 

 Habilidade de coordenação, trabalho em equipe e cobrança de 
metas; 

 Disponibilidade para viagens; 
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 Possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, preferencialmente 
com Carteira “AB”; 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: 

secretaria.unicafesmg@yahoo.com.br, informando no campo assunto: Seleção 
Coordenação Regional de estratégias Gênero. 

 A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio do contato 

telefônico e/ou disponibilizado via e-mail dos inscritos na Seleção. 

 Somente os(as) candidatos(as) que tiverem seu currículo pré-selecionado serão 

convidados(as) para a etapa de entrevistas.  

 A UNICAFES MG se reserva no direito de não contratar nenhum dos candidatos 

para o cargo objeto desta seleção caso o perfil dos candidatos não atenda aos 

requisitos exigidos. 

 

 

 

Montes Claros, 10 de Outubro de 2014 

 
Comissão de Seleção – UNICAFES MG 

 

 

 
Aparecido Alves de Souza 

Presidente da UNICAFES MG 

 


