CENTRO DE AÇÃO CULTURAL

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 006 /2014
CONVÊNIO SPM/CENTRAC N. 777373/2012
O Centro de Ação Cultural – CENTRAC, Organização civil de direito privado, sem fins
lucrativos, situada à Rua Rodrigues Alves, 672, bairro da Prata com CEP 58400-550
Campina Grande- Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no
12732202/0001-07, por meio de sua Comissão de Cotação e através do Convênio nº
777373/2012 celebrado entre o CENTRAC e a Secretaria de Políticas para as Mulheres
torna público que está realizando cotação prévia de preço do tipo Melhor Técnica para
contratação de 01 educardora/or.
1. DO OBJETO
A presente cotação destina-se a contratação de 01 Educadora/or para compor equipe
do Projeto Trabalhadoras domésticas na luta por valorização, igualdade de direitos
e autonomia – Convênio Nº 777373/2012, celebrado entre o CENTRAC e a Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, vinculada a Presidência da República.
2. DA CONTRATAÇÃO
A seleção, contratação e execução do Convênio seguirão a regulação da Portaria
Interministerial nº 507/2011 que rege os convênios, os contratos de repasse e os termos
de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de
programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que envolvam a transferência de
recursos públicos.
A contratação será através de Regime de Prestação de Autônomo (RPA), com
recolhimento dos tributos devidos do contratado.
3. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Será assumido um período de experiência e adaptação de 90 dias;
b) O local de execução do Convênio será na sede do CENTRAC;
c) Carga horária de 30 horas semanais;
d) Remuneração bruta mensal prevista de R$ 1.600,00;
e) Previsão de contrato para um período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

4. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES
a) Ter conhecimentos sobre Gênero, Trabalho Decente para as trabalhadoras
domésticas, Convenção 189 e recomendação 201 da OIT, direitos sociais,
trabalhistas e previdenciários, autonomia econômica, uso do tempo e divisão
sexual do trabalho;
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b) Propor e executar dinâmicas de processos formativos e informativos sobre as
temáticas, objeto do Convênio, baseados na educação popular e uso de
metodologias participativas;
c) Contribuir para procedimentos de pesquisa sobre as condições socioeconômicas
das trabalhadoras domésticas, grau de formalidade do trabalho e uso do tempo.

5. DO PERFIL PROFISSIONAL
O processo seletivo exige o seguinte perfil considerando os seguintes critérios
obrigatórios:
a) Possuir Graduação em curso da área de Ciências Humanas;
b) Comprovar experiência de trabalho com grupos em vulnerabilidade social ou
minorias;
c) Ter experiência com processos metodológicos participativos e processos
formativos baseados na educação popular.
d) Demonstrar habilidade para trabalho em equipe multiprofissional;
e) Estar disponível para viagens e expediente aos sábados, domingos e feriados,
quando necessário;
f) Ter habilidade para mobilização e articulação de órgãos governamentais e da
sociedade civil;
g) Domínio de coleta, processamento, revisão e analise de dados qualiquantitativos;
h) Domínio de informática (Editor de texto, planilhas e ferramentas da Internet).

6. IMPEDIMENTOS
No presente Edital não será permitida a seleção e contratação de:
a) Servidores públicos federais, estaduais e municipais;
b) Familiares até o terceiro grau de membros do CENTRAC;
c) Familiares até o terceiro grau de titulares de cargos de Direção e Assessoramento da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.

7. DAS INSCRIÇÕES
a) A/o candidata/o deverá enviar Currículo detalhado em formato Word ou PDF
contendo todos os dados de identificação do/a candidato/a (CPF, RG, PIS) e
comprovação de experiência profissional que atenda ao disposto na presente
cotação de 08 a 22 de maio de 2014 para o e-mail: franciele@centrac.org.br ou
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entregar na sede do CENTRAC, localizada a Rua Rodrigues Alves, 672 – Prata
– Campina Grande – PB;
b) Envio de uma carta de intenção, com detalhamento da trajetória profissional
adequada ao objeto deste edital e descrição das motivações para o cargo a que
pretende concorrer (máximo de 02 páginas, espaço 1,5, Fonte Arial ou Times
New Roman 12).

8. DAS ETAPAS E PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO
a) ETAPA 1: análise dos currículos e cartas de intenção. Divulgação das/os préselecionadas/os no site do CENTRAC (http://www.centrac.org.br/) com dia e
horário para a entrevista presencial;
b) ETAPA 2: entrevistas e seleção; Divulgação do resultado final no site do
CENTRAC
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) O não envio dos materiais completos acima relacionados, no prazo definido no
Item 7 ensejará a não inscrição da/o candidata/o;
b) Os documentos comprobatórios de experiência da/o candidata/o, mencionada no
currículo, deverão ser apresentados no dia da entrevista;
c) O CENTRAC se reserva ao direito de não selecionar candidatas/os, caso as/os
inscritas/os não se adequem ao objeto do Convênio;
d) O não comparecimento da/o candidata/o no dia e horário marcados para a
entrevista presencial, ocasionará sua automática desclassificação no processo
seletivo. Todas as despesas referentes à participação da/o candidata/o nas etapas
deste processo seletivo correrão por conta da/o própria/o candidata/o.

10. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO
DESCRIÇÃO
1. Período de inscrição
2. Análise dos currículos e
cartas de intenção
3. Divulgação do resultado
da Etapa 1 e agendamento
das entrevistas
4. Entrevistas

DATA INÍCIO
08 de maio de 2014
23 de maio de 2014

DATA FINAL
22 de maio de 2014
26 de maio de 2014

27 de maio de 2014

28 de maio de 2014
CENTRO DE AÇÃO
CULTURAL – CENTRAC
CNPJ: 12.732.202/0001-07
Rua Rodrigues Alves, 672,
Prata
CEP.: 58.400 -550
Campina Grande – Paraíba
– Brasil
Fone/fax: 55 83 3341 2800

CENTRO DE AÇÃO CULTURAL

5. Resultado final
29 de maio de 2014
Observação 1: a admissão dar-se-á imediatamente após o processo seletivo.
Observação 2: as datas podem ser alteradas conforme necessidade e serão
divulgadas no site do CENTRAC.

Campina Grande, 08 de maio de 2014.

Mary Help Ibiapina Alves
Coordenadora do Programa Direitos e Igualdade de Gênero
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