
 

 

 
 

 

EDITAL FLD 02/2013 

SELEÇÃO ASSESSORIA TÉCNICA 

 

1. RESPONSABILIDADE  

A FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA (FLD), sito à Rua Dr. Flores, 62/901, Porto 

Alegre – RS torna público que estarão abertas, no período de 12 a 28/04/2013, 

inscrições para o processo seletivo de Assessoria Técnica para posterior contratação, 

conforme informações e condições descritas abaixo. 

 

2. DO OBJETO  

Contratação de duas (02) pessoas, 40 horas semanais, para cargo de Assessor(a) 

Técnico(a) para compor equipe de execução do projeto “Minimização de impactos 

socioambientais através de estratégias urbanas e rurais no estado do Rio Grande do 

Sul” que prevê dois enfoques de atuação: 

 

I. Valorizar as potencialidades locais do bioma Pampa e o conhecimento local 

associado, em especial na recuperação de áreas degradadas ou em processo de 

arenização.   

 

II. Contribuir com a implementação da coleta seletiva e solidária através da educação 

ambiental e com estratégias de inserção e valorização de catadores e catadoras de 

materiais recicláveis, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/ 2010). 

 

2.1. REMUNERAÇÃO  

Contratação em regime de CLT. Remuneração compatível com o cargo.  

 



 

 

3. DA ENTREGA DOS CURRÍCULOS  

3.1. Local da entrega dos currículos:  

Escritório da FLD – Rua Dr. Flores, 62, sala 901, Centro, Porto Alegre, CEP 90020-120, 

Fone: (51) 3225 9066 – ou entrega via e-mail para fld@fld.com.br 

 

3.2. Prazo final para a entrega dos currículos com foto: 28/04/2013. 

3.3. Entrevistas com as pessoas pré-selecionadas: 29/04 até 08/05/2013.    

 

3.4. Previsão de divulgação do resultado: 10/05/2013.    

 

3.5. Início das atividades: 13/05/2013, mediante assinatura de contrato.   

 

3.6. Período da contratação: um ano, podendo ser renovado por mais dois anos. 

 

4. PRÉ-REQUISITOS  

- Possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). 

- Formação superior em Ciências da Natureza ou Ciências Sociais. 

- Conhecimento de informática (processador de textos, planilhas, correio 

eletrônico). 

- Conhecer a região da fronteira oeste do RS. 

- Bom conhecimento em agroecologia, biodiversidade, conhecimento 

tradicional e educação popular (uma vaga). 

- Bom conhecimento em educação ambiental, coleta seletiva/ resíduos 

sólidos e educação popular (uma vaga). 

 

4.1. Experiência em: 

- Trabalho social com ONGs, movimentos sociais, associações, cooperativas, 

etc. 

- Metodologia de Planejamento, Monitoramento e Avaliação – PMA. 

- Trabalho em grupo e construção coletiva de conhecimento. 

- Metodologia de sistematização.  

- Trabalho em redes, fóruns, articulações. 

- Trabalho com políticas públicas. 

 

4.2. Capacidades e habilidades 

- Iniciativa, organização. 

- Pensamento analítico e capacidade crítica. 

- Adaptabilidade e flexibilidade. 

- Boa comunicação. 

- Agilidade. 

- Produção de textos. 



 

 

- Responsabilidade. 

- Disponibilidade para viagens. 

 

5. CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS DESEJADAS  

Bom relacionamento interpessoal, facilidade para lidar com o público e para trabalhar 

em equipe, ética profissional, capacidade de comunicação, iniciativa, dinamismo, 

organização, bom gerenciamento de tempo e flexibilidade para auxiliar em outras 

necessidades da equipe. 

 

6. ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

. Compõem área de abrangência os seguintes municípios da fronteira oeste: Alegrete, 

São Francisco de Assis, Cacequi, Manoel Viana, Rosário do Sul, Quaraí, Barra do Quaraí, 

Uruguaiana, Maçambará, Unistalda, Itaqui e São Borja. Atividades pontuais poderão 

ser realizadas em Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Gravataí. 

 

. As atividades deverão primar pelo protagonismo da população local, seja ela 

produtores locais, catadores(as) ou comunidade escolar.  

 

. Principais atividades: 

- Reuniões de equipe locais (fronteira oeste) e em Porto Alegre. 

- Elaboração de relatórios. 

- Pesquisa e sistematização constante. 

- Visitas e reuniões para levantamento de informações, estabelecimento de 

parcerias e para planejamento, monitoramento e avaliação (PMA). 

- Participação em espaços de incidência referentes aos enfoques do projeto. 

- Realizar diagnóstico socioambiental participativo. 

- Organizar e promover seminários, eventos, cursos, oficinas e intercâmbios. 

- Acompanhamento técnico, organizacional e pedagógico de grupos de 

produtores(as), de catadores(as) e comunidade escolar. 

- Elaborar e/ou contribuir com a elaboração de materiais informativos e de 

divulgação. 

 

7. DO RESULTADO:  

7.1. O resultado desta seleção será divulgado através de email endereçado aos/às 

participantes do processo. 

 

8. DA CARGA HORÁRIA E CONTRATAÇÃO:  

1.1. As pessoas selecionadas cumprirão 40 horas semanais de trabalho.   

1.2. As pessoas selecionadas deverão residir em município da fronteira oeste que 

permita uma dinâmica de equipe, bem como bom deslocamento pela região. A 



 

 

FLD manterá uma estrutura mínima (escritório) no município escolhido como 

sede (provavelmente Alegrete).   

1.3. A FLD firmará, com a pessoa selecionada, contrato de trabalho por tempo 

determinado de um ano, podendo ser renovado, conforme termos deste 

Processo Seletivo, fazendo parte integrante do contrato todos os documentos 

apresentados, bem como as condições estabelecidas neste instrumento. 

 

Obs.: Despesas com viagem ou mudança, caso a pessoa selecionada seja de outra 

cidade ou estado, não serão cobertas pela Fundação Luterana de Diaconia.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Informações sobre o processo seletivo poderão ser obtidas através do telefone (51) 

3225-9066. 

 

 

Porto Alegre, 12 de abril de 2013. 

 

 

Para mais informações ou dúvidas: 

Fundação Luterana de Diaconia - FLD 

Fone: (51) 3225-9066 

E-mail: projetos@fld.com.br 

www.fld.com.br 


