Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Processo Seletivo Público para a contratação temporária de bolsistas para atuarem na
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da COPPE/UFRJ
Edital ITCP/COPPE/UFRJ – nº 001/2018
Seleção simplificada por tempo determinado para contratação de Bolsistas de Apoio
Técnico (ATP – A), para a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da
COPPE/UFRJ, para atuar no Projeto de Inovação dos Processos de Gestão de
Empreendimentos Populares, no âmbito do convênio celebrado com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq/MTb-SENAES N°
27/2017.

Modalidade: Auxílio à Pesquisa e à Qualificação Emergente ou Consolidada (APQ)

O objetivo geral do Projeto é fomentar a inovação social dos Empreendimentos
Populares, para a melhoria da metodologia de incubação e, consequentemente, para a
melhoria da qualidade desses empreendimentos, a partir da investigação de novas
estratégias de gestão, que atendam às especificidades de cada EES.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e sua operacionalização
caberá à Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares.
1.2. O presente processo seletivo visa ao provimento do número de vagas definido no
Anexo I deste Edital, de acordo com o convênio celebrado com o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.
1.3. O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de vagas contendo: Unidade, Tipo de Bolsa, Jornada de Trabalho e
o respectivo Período de Contratação.
Anexo II - Período e Locais de Inscrição.
2 – DOS OBJETIVOS
O desenvolvimento do Projeto permitirá à ITCP/COPPE fortalecer o eixo gestão de
sua

metodologia

de

incubação,

focando

dificuldades

enfrentadas

por

empreendimentos sociais vulneráveis: o binômio formalização/gestão. Muitas vezes, o
grupo passa do patamar de informalidade para a formalidade, mas não consegue
manter suas novas obrigações em dia, criando, por vezes, situações de verdadeira

ilegalidade. Este projeto será uma oportunidade de rever e analisar as ações
metodológicas no eixo gestão, desenvolvidas pela ITCP/COPPE.

Além dos aspectos mencionados, durante o desenvolvimento do Projeto, a
ITCP/COPPE pretende continuar buscando novas formas de minimizar os riscos
inerentes ao trabalho de catação, fortalecer o papel da mulher e evitar o trabalho
infantil. Entendemos que este objetivo é absolutamente alinhado com as necessidades
que se desenham no cotidiano das grandes cidades: de um lado, o crescente e
ameaçador volume de resíduos a comprometer o meio ambiente; por outro, o triste
espetáculo da miséria. Apoiar e promover a economia solidária através da incubação
de grupos de catadores, respeitando a diversidade cultural e transferindo ferramentas
de gestão participativa gerará impactos positivos neste quadro.

Para o desenvolvimento do Projeto da ITCP/COPPE o trabalho dos Bolsistas de Apoio
Técnico (ATP – A) objetivará: Auxiliar o corpo técnico do Projeto no desenvolvimento e
implantação do Eixo Gestão, na Assistência Técnica e na elaboração de instrumentos
para divulgação dos resultados do Projeto.

3 – REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO, REGIME DE PARTICIPAÇÃO NO
PROJETO, DA CARGA HORÁRIA E DO VALOR DA BOLSA.
Os candidatos às vagas de Bolsistas de Apoio Técnico (ATP – A) deverão ter terceiro
grau completo; e ter experiência e domínio em atividades indispensáveis ao projeto,
sendo desejável experiência em educação popular e projetos de geração de trabalho e
renda no âmbito da economia solidária.

O candidato selecionado estará sujeito ao cumprimento das atividades constantes do
plano de trabalho proposto pela ITCP/COPPE, conforme discriminado a seguir, sendo
a carga horária de 20 horas semanais.

Para todos os bolsistas:
a) Participar de reuniões semanais de incubação;
b) Participar de reuniões semanais da equipe de incubação;
c) Participar dos Grupos de Estudo;
d) Participar das atividades de campo;

e) Participar de atividades de fortalecimento do movimento da Economia Solidária, tais
como minicursos, seminários, fóruns, reuniões, encontros, etc.
f) Elaborar relatórios mensais de prestação de contas.

Atividades específicas:
Bolsistas de Apoio Técnico (ATP – A)
a)

Auxiliar na seleção e organização do material a ser utilizado na formação dos
grupos e nas assistências técnicas;

b)

Auxiliar na articulação institucional, na formação dos grupos e no processo de
seleção das cooperativas que serão assistidas;

c)

Participar do processo de sensibilização dos indivíduos para o Projeto;

d)

Participar do desenvolvimento e implantação do Eixo Econômico/administrativo/
capital, do Eixo Tecnológico e do Eixo Cidadania;

e)

Participar da elaboração de artigos e relatórios técnicos para divulgação dos
resultados do Projeto para a comunidade científica;

f)

Divulgação dos resultados do projeto no Congresso de Extensão da UFRJ, em
outros eventos e por meio de publicações;

Serão oferecidas 04 (quatro) bolsas de Bolsistas de Apoio Técnico (ATP – A), no valor
de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais cada uma, durante o período de
10 (dez) meses.

4 - DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar o desconhecimento.
4.2. Os interessados poderão obter maiores informações sobre o processo seletivo no
endereço eletrônico: secretaria@itcp.coppe.ufrj.br
4.3. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponibilizada no
endereço www.itcp.coppe.ufrj.br, anexando um currículo resumido, onde destaque
suas experiências profissionais. No ato da entrevista, que compõe este processo
seletivo; o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Documento de Identidade;
b) CPF;
c) Comprovante de residência;
d) Currículo documentado.

4.4. O período de solicitação de inscrições está definido no Anexo II deste Edital.

5. DA SELEÇÃO
5.1. O processo seletivo será conduzido por comissão julgadora constituída pela
ITCP/COPPE, composta de 03 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois)
pertencentes à Unidade ou Instância equivalente, preferencialmente portadores de
título de doutor ou equivalente.
5.2. O processo seletivo será realizado em duas etapas.
5.2.1. A primeira será constituída por análise dos currículos, sendo a mesma
eliminatória. Os critérios de pontuação serão definidos pela Comissão Julgadora e
informados aos candidatos.
5.2.2. Os classificados na primeira etapa serão entrevistados pela Comissão, que
atribuirá pontos de 0 (zero) a 10 (dez) às entrevistas, segundo o seguinte critério:
a) Experiência Profissional;
b) Disposição ao desenvolvimento de trabalho junto a EES;
c) Desenvoltura.
5.2.3. Considera-se automaticamente reprovado, o candidato que obtiver nota inferior
a 6 (seis).
5.3. Em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade.
6 – DOS RESULTADOS:
O

resultado

da

seleção

será

publicado

no

endereço

eletrônico

www.itcp.coppe.ufrj.br

O processo seletivo ocorrerá no período de 05/02/2018 à 23/02/2018.
Inscrições: 05/02/2018 a 16/02/2018
Entrevistas: 20/02/2018 a 22/02/2018
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital. Será de
responsabilidade de cada candidato verificar as informações fornecidas na inscrição.

Informações adicionais poderão ser requisitadas pela ITCP/COPPE.

Os casos omissos do presente edital serão resolvidos pela equipe da ITCP/ COPPE.
Aqueles interessados em participar da seleção constante no presente edital deverão
estar cientes dos compromissos assumidos a partir do seu ingresso, tendo

disponibilidade de carga horária semanal de 20 (vinte) horas, as quais serão
distribuídas entre as atividades propostas no âmbito da ITCP/COPPE.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2018.

Gonçalo Guimarães
Coordenador
Anexo I - Quadro de vagas contendo: Tipo de Bolsa, Jornada de Trabalho e o
respectivo Período de Contratação.

Unidade: ITCP/COPPE
Tipo de Bolsa

N . Bolsas

Remuneração/Mês

Jornada de Trabalho

Período de
Contratação

ATP – A

04

R$550,00

20 h

01/03/2018 a 31/12/2018

o

Anexo II - Período e Locais de Inscrição

O período de inscrições será de 05/02/2018 a 16/02/2018 e as entrevistas ocorrerão
de 20/02/2018 a 22/02/2018.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do preenchimento da ficha de
inscrição, acrescido do currículo e encaminhados por email em formato PDF para o
endereço secretaria@itcp,coppe.ufrj.br, constando, entre outras informações do
candidato, o nome completo, o endereço completo, o telefone e o e-mail, devendo ser
solicitada a confirmação de recebimento do mesmo.

Os currículos deverão ser entregues até às 23h59min do dia 16 de fevereiro de
2018.

