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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

MODALIDADE SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA 

EDITAL N° 001/2014 

 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de 

Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, sediado em Janaúba, a Rua São da Ponte, 1097 – bairro São 

Gonçalo, em Janauba, Estado de Minas Gerais, – Telefone: (38) 3821 -9261, torna público que 

estão abertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de 

COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO, COORDENADOR (A) GERAL DE PROJETOS, e TECNICOS 

DE CAMPO, previsto na execução do Plano de Trabalho e do Termo de Referencia do Projeto 

de Construção de Cisternas de Placas e  Capacitação  para Convivência  Sustentável com o 

Semiárido “ Programa Acesso à Água, Segunda Etapa do CONVENIO Nº 010/2011 – SESAN/ 

MDS, para o fim a que especifica. 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 

 Contrato por tempo determinado; 

 Regime de Trabalho: Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT; 

 Carga horária: 40 horas semanais; 

 Prazos: 
Divulgação do Edital: 06/05/2014. 
Recebimento de Currículos: até 16/05/2014 às 12h00min. 

 

2. CARGOS, VAGAS E FUNÇÕES 

CARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO 

Vagas 01 

 
Descrição 

resumida das 
atividades. 

 Realizar pesquisas de preços junto a fornecedores para aquisições de 
materiais e serviços; 

 Organizar os processos de compras;  
 Digitar os processos financeiros e físicos em base de dados específica; 
 Receber e analisar as prestações de contas dos mobilizadores de 

comunidades; 
 Realizar serviços externos; 
 Apoiar as demais atividades administrativas – organização de arquivo; 

impressões; digitalizações; dentre outras. 
 Cadastramento das famílias a serem beneficiadas (conforme formulário 

padrão) no Sistema de Gerenciamento disponibilizado pelo MDS para o 
projeto Cisternas - SIG Cisternas. 

 Digitação dos formulários de registro de cisterna construída e envio das 
informações ao MDS, por meio do SIG-CISTERNAS ou outro meio eletrônico 
disponibilizado. 

 Elaborar e enviar conciliações bancárias; 

 
 
 

 Formação de nível superior; 
 Domínio de programas de texto (Word), planilha eletrônica (Excel) e outros 

softwares que são indispensáveis à função; 

mailto:uniaodaserrageral@gmail.com


 
 

Rua São João da Ponte, 1097 – bairro São Gonçalo – Janauba MG 

uniaodaserrageral@gmail.com 

 

2 

 

Requisitos  Possuir CNH – Categorias A e/ou B (critério desejável); 
 Certificação de participação em cursos de capacitação sobre SICONV e 

LICITAÇÕES. 
 Capacidade de expressão; comunicação e de trabalho em equipe; 
 Conhecimento no campo de gerenciamento de organizações não 

governamentais e/ou projetos. 
 Experiência comprovada na execução de projetos de implantação de 

tecnologias sociais de acesso à água. 
 Experiência em processos administrativos e prestação de contas. 

 

CARGO COORDENADOR GERAL 

Vagas 01 

 
 
 
 
 

Descrição 
resumida das 

atividades. 

 Orientação e coordenação do processo de definição das comunidades pelos 
municípios a serem beneficiados seguindo critérios de equidade e 
prioridade segundo parâmetros do MDS;  

 Formação e coordenação da equipe técnica para execução das metas do 
projeto; 

 Capacitação das equipes técnicas e do quadro técnico do Consórcio; 

 Seleção de multiplicadores; 

 Seleção dos representantes das comissões locais, sendo uma por 
comunidade com no mínimo 03 representantes; 

 Preparação dos facilitadores das oficinas de capacitação de beneficiários. 

 Coordenação dos processos licitatórios. 

 Mobilização e Coordenação da execução das capacitações dos 
multiplicadores: em Gerenciamento de Recursos Hídricos para os 
beneficiários, Agentes comunitários de saúde, Pedreiros e Comissões 
Locais. 

 Planejamento e execução junto com a equipe técnica do projeto da 
mobilização nos municípios; 

 Identificação dos agricultores pedreiros; 

 Identificação das famílias; 

 Elaboração da lista de famílias beneficiárias em potencial; 

 Seleção das famílias prioritárias, levando em consideração os seguintes 

critérios de priorização, nessa ordem: Famílias chefiadas por mulheres, 

maior número de crianças de 0 a 6 anos, maior número de crianças em 

idade escolar; maior número de pessoas portadoras de necessidades 

especiais; maior número de idosos e inscritas no CADÚNICO; 

 Coordenação das vistas in loco das equipes às famílias selecionadas, 

confirmando as informações anteriormente passadas; 

 Digitação dos formulários de registro de cisterna construída e envio das 

informações ao MDS, por meio do SIG-CISTERNAS ou outro meio eletrônico 

disponibilizado. 

 Desempenhar as funções de controle administrativo e gerencial de contas 
bancárias, pagamentos e prestação de contas; 

 Acompanhar as planilhas financeiras das rubricas; 
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 Autorizar processos de compras / pagamentos e analisar elaboração de 
mapas de Consorcio UNIAO DA SERRA GERAL cotação e processos de 
compra; 

 Autorizar e acompanhar os serviços de terceiros; 
 Controlar pagamentos de pessoal e recolhimentos de impostos; 
 Ser a pessoa de referência junto a SESAN para questões administrativas 

financeiras; 
 Coordenar o processo de criação das Comissões Locais e Municipais, 

responsáveis pelo acompanhamento das atividades e identificação das 
comunidades e famílias a serem atendidas; 

 Desenvolver trabalho educativo em comunidades rurais dos municipios 
beneficiários; 

 Elaborar relatórios das atividades; 
 Monitorar e subsidiar os processos de compra e entrega de materiais de 
 Construção das cisternas; 
 Monitorar as entregas de materiais que serão utilizados na construção de 

cisternas; 
 Acompanhar construção de cisternas e de outros equipamentos de 

captação de água da chuva; 
 Atividades de apoio administrativo e outras ações correlatas. 
 Acompanhar e monitorar o Plano de Trabalho; 
 Analisar relatórios mensais; 
 Coordenar, mobilizar os processos e cursos de formação. 
 Orientar as aquisições (materiais; bombas; placas; tampas; coadores; etc); 
 Desencadear processos de apoio e fortalecimento das entidades locais; 
 Conferir e analisar mensalmente a emissão dos Termos, suas assinaturas e 

envio a SESAN/MDS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos 
 

 Experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com as 
atividades a serem desempenhadas e atuação no semiárido; 

 Disponibilidade para trabalhar nos finais de semana, caso necessário; 
 Conhecimentos e experiência em trabalhos junto aos Movimentos Sociais e 

Populares; 
 Experiência com projetos sociais e/ou trabalho com comunidades; 
 Capacidade de planejar, liderar, trabalhar em equipe, supervisionar, 

organizar, controlar e monitorar equipe; 
 Capacidade de expressão e comunicação; 
 Capacidade de trabalhar com metas; 
 Capacidade de delegar tarefas/funções; 
 Capacidade de encaminhar atividades urgentes e importantes no tempo 

solicitado pela Unidade Gestora Central; 
 Formação de nível superior em Administração Pública ou áreas afins; 
 Domínio de programas de texto (Word), planilhas eletrônicas (Excel) e 

outros softwares que são indispensáveis à função; 
 Experiência no campo de gerenciamento financeiro de organizações não 

governamentais e/ou projetos (critério desejável); 
 Certificação de participação em cursos de capacitação sobre SICONV e 

LICITAÇÕES.  
 Possuir Carteira Nacional de Habilitação A ou B (critério desejável). 
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CARGO TÉCNICO DE CAMPO 

Vagas 07 

 
Descrição 

resumida das 
atividades. 

 Realizar trabalho de mobilização dos beneficiários para participação nos 
eventos do projeto; 

 Apoiar a realização dos eventos com beneficiários e parceiros; 
 Realizar serviços externos; 
 Acompanhar todo o processo de capacitação de beneficiários, construção e 

finalização das cisternas no município de atuação; 
 Apoiar as demais atividades administrativas – organização de arquivo; 

impressões; digitalizações; dentre outras; 
 Executar as tarefas designadas pelo Coordenador Geral, referentes ao 

projeto e as necessidades operacionais do Consorcio; 
 Apoio no processo de Cadastramento das famílias a serem beneficiadas 

(conforme formulário padrão) no Sistema de Gerenciamento 
disponibilizado pelo MDS para o projeto Cisternas – SIG Cisternas; 

 Digitação dos formulários de registro de cisterna construída e envio das 
informações ao MDS, por meio do SIG-CISTERNAS ou outro meio eletrônico 
disponibilizado; 

 Fotografar o beneficiário e a cisterna, com sua respectiva placa de 
identificação; 

 Preenchimento do Termo de recebimento com foto da cisterna construída 
assinado pelo beneficiário e técnico responsável (conforme modelo 
padrão); 

 Escolha do local para a construção e marcação de borda e coleta das 
coordenadas de localização geográfica com GPS de navegação; 

 Cadastramento das famílias a serem beneficiadas (conforme formulário 
padrão) no Sistema de Gerenciamento disponibilizado pelo MDS para o 
projeto Cisternas - SIG Cisternas. 

 Coletar assinaturas em recibos e termos das famílias beneficiadas; 

 
Requisitos 

 Formação de Nível Médio; 
 Possuir Carteira Nacional de Habilitação A ou B (critério desejável). 
 Domínio de programas de texto (Word), planilhas eletrônicas (Excel) e 

outros softwares que são indispensáveis à função; 
 Residir no município de atuação ou município vizinho; 
 Capacidade de expressão e comunicação; 
 Capacidade de trabalhar com metas; 
 Experiência com projetos sociais e/ou trabalho com comunidades; 
 Disponibilidade para trabalhar nos finais de semana, caso necessário; 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Etapas Procedimentos 

Análise 
Curricular 

 

Serão considerados os seguintes aspectos devidamente comprovados: 
Escolaridade, experiência profissional compatível com a inscrição feita e pré-
requisitos exigidos para o desenvolvimento do cargo pretendido. 
 

Entrevista 
Técnica 

Realizada pelos membros da Comissão de Seleção do Consorcio, visando analisar a 
adequação dos candidatos às atividades inerentes a cada cargo. 
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

· Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: uniaodaserrageral@gmail.com, 
informando no campo assunto: Edital n.º 001/2014-CISTERNAS DE PLACAS. 

· A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio do contato telefônico, 
e disponibilizado no endereço: www.uniaodaserrageral.mg.gov.br  

· Somente os (as) candidatos (as) que tiverem seu currículo pré-selecionado serão 
convidados(as) para a etapa seguinte, que ocorrerá em data; hora e local definido 
posteriormente pelo Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL. 

· O Consorcio UNIAO DA SERRA GERAL se reserva no direito de não contratar nenhum dos 
candidatos para os cargos objeto desta seleção caso o perfil dos candidatos não atenda aos 
requisitos exigidos. 

· O Consorcio UNIAO DA SERRA GERAL poderá, a seu critério, manter os currículos recebidos 
no “banco de currículos” objetivando o preenchimento de novas vagas que porventura surjam. 
Essa prerrogativa não invalida a divulgação de novos editais para os mesmos cargos. 

Janauba MG, 05 de maio de 2014. 

Comissão de Seleção – Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL 

Maverson Ribeiro Leão 

João Ronaldo da Silva 

Dinilton Pereira da Costa 
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