
1 

 
Projeto Financiado pela União Europeia 

 
 

                       Projeto executado pela AMUPE 

 

Projeto Transparência e Participação Social na Gestão Pública 

Edital GC 001-2019 – Seleção Agente de Desenvolvimento Local   

  

EDITAL DE SELEÇÃO GC Nº 001/2019 

 

Seleção para Contratação de Agente de Desenvolvimento Local do 

Projeto – Transparência e Participação Social na Gestão Pública Local 

 

MODALIDADE DE SELEÇÃO: CURRÍCULO E ENTREVISTA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS, POR TEMPO 
DETERMINADO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “GESTÃO CIDADÃ”, 
PARCERIA DA AMUPE COM A UNIÃO EUROPEIA 
 
O Presidente da AMUPE designa como Comissão de Seleção: ANA NERY DOS SANTOS MELO 
e VERONICA CRISTINA RIBEIRO, que se responsabilizarão por todo o processo seletivo. 
  
 

1.BREVE HISTÓRICO:  

 

Por meio de um edital exclusivo para Associações de Autoridades Locais 

(EuropeAid/150890/DD/ACT/BR), a Delegação da União Europeia no Brasil selecionou a 

proposta de projeto da Amupe, denominada Transparência e Participação Social na Gestão 

Pública Local e firmou uma parceria de 4 anos (2017 – 2020) com vistas a reafirmar a 

centralidade das autoridades locais na promoção da democracia, as potencialidades para 

seu desenvolvimento e o empenho mais estratégico em prol de seu empoderamento.  

Seguindo a ideia de alcançar uma descentralização plena por meio da participação da 

sociedade nos processos decisórios das gestões locais, o Projeto Transparência e 

Participação Social na Gestão Pública Local (Amupe/UE) tem como objetivo contribuir para 

a construção de capacidades para garantir que as autoridades locais forneçam respostas 

às exigências dos cidadãos com eficiência, transparência e equidade na repartição dos 

recursos e no acesso aos serviços. 

 

Por meio desse projeto, a Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE, está 

desenvolvendo um processo de intervenção piloto em 16 Municípios do Estado para auxiliá-

los a implantar plenamente os requisitos legais de transparência e participação, assim 
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como, também, preparar a sociedade civil destas localidades para auxiliar seus gestores 

na formulação de política públicas e na aplicação de recursos públicos, como forma de 

melhorar a qualidade de vida da população em geral. A metodologia aplicada envolve uma 

série de sensibilizações e capacitações de atores/atrizes estratégicos(as) pertencentes aos 

governos locais, sociedade civil e legislativo municipal para que se articulem, adquiram 

novos conhecimentos e implementem ações conjuntas para um governo participativo.  

 

2.PROJETO: 

Projeto Transparência e Participação Social na Gestão Pública Local. 

 

3.OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
 

Contratação através da seleção de profissional para ocupação da vaga de Agente de 

Desenvolvimento Local no Projeto Gestão Cidadã, assegurando que todas as atividades 

propostas sejam desenvolvidas satisfatoriamente e dentro do cronograma proposto, bem 

como zelar pelo alcance dos resultados esperados, sempre de acordo com o padrão de 

qualidade requerido e as limitações de tempo e recursos. 

Na função de: Agente de desenvolvimento local. 

 

4.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 

A presente contratação de agente local de desenvolvimento, aqui licitada nesse Edital, 

deve aportar apoio técnico para o território do Pajeú, em curto prazo, garantindo a 

realização dos objetivos e metas do projeto, aprimorando ainda suas ações de  mobilização, 

animação e capacitação  nos próximos  meses  do projeto, que já esta em pleno andamento 

. 

 

 

5.ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: 
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 5.1 Prestar apoio técnico e logístico aos municípios parceiros do projeto na 

execução das atividades propostas; 

 5.2 Realizar o mapeamento de membros da sociedade civil, legislativo local e 

governo local de cada Município parceiro para composição dos Grupos de 

Trabalho Municipais; 

 5.3 Realizar organização e participar presencialmente de todas as oficinas e 

encontros dos projetos referentes à sua região, de forma a oferecer suporte aos 

consultores responsáveis pelas oficinas; 

 5.4 Servir de ponte de comunicação entre GTs e equipe do projeto da AMUPE; 

 5.5 Realizar visitas técnicas para: apoiar e/ou acompanhar os Grupos de Trabalho 

(GTs) na execução das atividades propostas pelo projeto ou relacionadas a ele; 

levantar informações sobre os GTs e os municípios parceiros, seja para a 

execução de atividades do projeto ou para a elaboração de notícias; articular 

atividades futuras, entre outras atividades a serem estabelecidas durante o 

andamento do projeto; 

 5.6 Realizar articulação entre as equipes técnicas  e GTs Municipais para a 

realização de atividades relacionadas ao projeto dentro dos municípios; 

 5.7 Repassar para a Coordenação Técnica e Operacional informações sobre 

problemas técnicos, políticos ou administrativos surgidos nos Municípios parceiros 

e costurar soluções conjuntamente;  

 5.8 Repassar informações sobre o andamento do projeto aos Grupos de Trabalhos 

(GTs) e municípios parceiros em geral; 

 5.9 Levantar pauta sobre cada um dos municípios parceiros, incluindo as 

secretarias municipais envolvidas diretamente na ação; 

 5.10 Elaborar relatórios mensais sobre as atividades administrativas, atividades 

realizadas pelos GTs e atividades realizadas pelos municípios parceiros; 

 5.11 Participar de todas as oficinas de capacitação, seminários, encontros de 

monitoramento e encontros de sensibilização do projeto (da sua respectiva região) 

e dar suporte técnico e administrativo na organização dos mesmos; 

 5.12 Dar suporte na cobertura dos eventos do projeto (fotos, entrevistas, vídeos, 

etc.) e trabalhar em consonância com a equipe de comunicação. 

  

 6. REQUISITOS PARA SELEÇÃO: 
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Agente Local:  - Território Sertão  

 

 

Formação  

 

 

Nível Superior (completo ou cursando) 

 

Experiência profissional 

 

- No mínimo 2 (dois) anos de experiência 

em gestão de projetos sociais; 

- Experiência prévia em trabalhos com 

organizações não governamentais ou 

Associações de Municípios; 

-Conhecimentos em temáticas 

relacionadas à governança local e políticas 

públicas; 

Domínio de Recursos Tecnológicos de 

mídias sociais e edição de textos e 

planilhas eletrônicas.  

 

Outros  

 

 

Residência em um dos municípios do 

Projeto , Sertão  do Pajeú * 

 

 * Calumbi , Flores, Santa Cruz da Baixa Verde , Tabira, Carnaíba , Solidão , ou num 
raio de x 50 km dessas cidades 

 

7. DURAÇÃO DO CONTRATO  : 

 

 22 (vinte e dois) meses a partir de 15 de março de 2019.  

 

8.LOCAL DE TRABALHO : 

Base em Sertão do Pajeú e disponibilidade para viagens. 
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9.SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS: 
 

 Enviar currículo atualizado, com foto, até o dia 01 de março de 2019 para 
secretariaexecutiva@amupe.org, e gestaocidadaamupe@gmail.com  indicando 
no campo Assunto:  Vaga -  Agente Local  Território  Sertão - colocar o número do 
Edital de interesse (Edital GC 001-2019); 

 

10.CRONOGRAMA: 

 

    Publicação do edital em Diário Oficial:   22/02/19 

 

Recebimento dos Currículos via internet até: 01/03/2019 

 

Análise curricular dos  inscritos: 07 e 08/03/2019 

 

Divulgação do resultado da análise curricular: 08/03/2019 

 

Impugnação e Recursos: 11 e 12/03/2019 

 

Entrevista com os 05 primeiros classificados: 13/03/2019 

 

Resultado final: 13/03/2019 

 

Contratação: 15/03/2019  

 

11.  NÚMERO DE VAGAS NESTA SELEÇÃO: 

01 (uma) vaga 

 
12. SELEÇÃO: 

 

O processo seletivo se dará mediante análise curricular e entrevista, devendo ser 
obedecidos os seguintes critérios de pontuação: 

mailto:secretariaexecutiva@amupe.org
mailto:cidadaamupe@gmail.com
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 Análise curricular = 80 pontos 

 Entrevista = 20 pontos 

 Total = 100 pontos 
 

QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA A SELEÇÃO COM ANÁLISE CURRICULAR: 
 

 O atendimento do perfil desejado do candidato é pré-condição para a análise 
curricular; 

 

 O perfil do candidato e a experiência profissional na (s) área(s) temática (s) 
serão utilizados como critério de desempate; 

 

 A pontuação mínima a ser considerada para a classificação, na análise de 
currículos, é 50 pontos. 

 

ITENS DE SELEÇÃO NA ANÁLISE 
CURRICULAR 

Máximo de 
Pontos por 

Item 

 
Bloco 1 – 50 pontos 

 

1.1 – Experiência profissional na área temática da 
seleção. 
(Critério: 3 pontos para cada ano de experiência, 
até no máximo 24 pontos) 

24 pontos 

1.2 – Experiência profissional em serviços 
prestados em instituições nos diversos 
âmbitos de Políticas Públicas, nas esferas:   

 

● Estadual 
● Municipal 
● Federal 
● Internacional 

3 pontos 
10 pontos 
3 pontos 

10 pontos 
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Bloco 2 – 30 pontos  
 
2.1- Formação  
 

 Superior Completo 

 Em formação (03 ou 
mais semestres 
concluídos) 

 Em formação  (01 a 02 
semestres concluídos) 

 
 
 

30 pontos 
 
20 pontos 
 

  
10 pontos 

 
 

 
13. DATA DA INSERÇÃO DESTE EDITAL NO PORTAL DA AMUPE NA INTERNET: 
www.amupe.org - 22 de fevereiro de 2019.  
 
14.DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
I – Durante o processo de contratação o candidato selecionado será instado a 
comprovar todas as informações declaradas no currículo, relativas ao atendimento 
integral da qualificação obrigatória listadas no edital. 
 
II – O candidato selecionado deverá assinar uma Declaração, em formulário padrão a 
ser fornecido pela AMUPE informando a disponibilidade da carga horária de 40h. 
semanais. 

 

III  - O candidato é responsável pelas informações apresentadas. 
 

Recife, 21 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

 
      José Coimbra Patriota Filho 

       Presidente 
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