Edital de abertura de inscrição no processo seletivo simplificado para
contratação de pessoa jurídica para atuar no projeto Consórcio Intermunicipal
Grande ABC

A Comissão de seleção da Unisol Brasil Cooperativas torna pública a abertura de inscrições para o
Edital 001/2022, pessoas jurídicas interessadas em trabalhar por Tempo Determinado, exercendo
a função abaixo descrita: Coordenador, no âmbito do Consórcio Intermunicipal Grande ABC Processo de Compras nº 062/2020 – Chamamento Público nº 001/2021.

I – DESCRIÇÃO:
1 – COORDENADOR - responsável por coordenar e distribuir os trabalhos para os
mobilizadores e assistente técnico, realizar o treinamento dos mobilizadores para o trabalho
de campo e pela elaboração de relatórios e diagnóstico
3.1 – Requisitos: Experiência na elaboração de diagnósticos – mestrado

II – FORMA DE CONTRATAÇÃO
1 – As contratações serão realizadas na modalidade Pessoa Jurídica Prestadora de Serviços,
pelos períodos especificados abaixo:
A)

Coordenador – março a outubro de 2022

III – DAS VAGAS
1 – Será oferecida 1 (uma) vaga para a função descrita neste edital.

IV – DOS VENCIMENTOS E DA JORNADA
A)

Coordenador – Total de 490 horas, no valor de R$ 50,00/h (Cinquenta Reais, Hora).

Rua do Carmo, 56 – 2º Andar – Sé – São Paulo – SP
CEP 01019-020 – Fone: (011) 3241-3958
E-mail: unisol@unisolbrasil.org.br
Site: www.unisolbrasil.org.br

V – DAS INSCRIÇÕES
1 – A inscrição será realizada, no período de 01/02/2022 até 0h00 de 28/02/2022 no Portal da
UNISOL BRASIL.
http://portal.unisolbrasil.org.br/editais_e_projetos/edital-de-contratacao-001-2022/
As formas e critérios de seleção adotados estão descritos no plano de trabalho do projeto, bem
como no manual de compliance da Unisol Brasil, que pode ser observado no site da entidade.

São Bernardo do Campo, 01 de fevereiro de 2022
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