
EDITAL DE CONTRATAÇÃO 
PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA EM ECONOMIA SOLIDÁRIA E GERAÇÃO DE RENDA 

O Conselho Pastoral dos pescadores, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, Pastoral Social, vinculada à CNBB na comissão 8, 
Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, que está a serviço dos pescadores e pescadoras do Brasil, 
abre processo de seleção em vista de contratar profissional para  integrar a Equipe do /CPP Nacional. Comunica que estará contratando 
um(a) Profissional das áreas das ciências sociais ou agrárias com Experiência em Economia Solidária e Geração de Renda, conforme 
critérios e processo seguintes: 
 
Cargo: Assessor/a em processos de geração de renda e economia solidaria, a partir de uma abordagem de Educação Popular; 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Período: Segunda a Sexta, das 8:00 às12:00 e das 14:00 às 18:00; 
Disponibilidade para trabalhos eventuais no Final de Semana e viagens;  
Remuneração bruta prevista: R$ 3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais) 
Requisitos: 
Formação na área que engloba a economia solidária; 
Experiência com discussão e acesso a políticas públicas e fundos públicos; 
Iniciativa e abertura para trabalho coletivo; 
Facilidade para relacionar-se com o público popular; 
Abertura para aprender e capacitar-se continuamente na sua área de trabalho; 
Experiência profissional com o movimento popular; 
Experiência com comercialização em empreendimentos populares; 
Experiência com sistematização de experiência; 
Disponibilidade para residir na região metropolitana de Recife e de mudar-se para Brasília no próximo ano; 
Estar inserido/a e conhecer redes de articulações de discussões sobre economia solidária e geração de renda; 
Tarefas básicas a desempenhar: 

 Assessorar o CPP e o Movimento dos Pescadores e Pescadoras nas discussões sobre economia solidária;  

 Assessorar o CPP e o Movimento de Pescadores e Pescadoras e acompanhar as discussões sobre programas nacionais e 
estaduais de fomento a geração de renda, como por exemplo o PAA e PNAE; 

 Fazer levantamento e discutir com os regionais alternativas e oportunidades de realização de projetos produtivos e captação de 
recursos de fundos públicos para as comunidades e movimentos de pescadores e pescadoras; 

 Assessorar a discussão nos regionais sobre comercialização; 

 Sistematizar junto com o GT de fortalecimento da Economia Solidária da Pesca Artesanal as práticas econômicas e/ou solidárias 
das comunidades de pescadores artesanais assessoradas pelo CPP; 

 Assessorar o CPP e os movimentos de pescadores e pescadoras com informações para a reivindicação de políticas públicas de 
investimento; 

 Subsidiar os regionais e movimentos de pescadores sobre as políticas de assistência técnica; 

 Subsidiar e apoiar as equipes do CPP na elaboração de projetos produtivos; 
Outras condições: 

 Do contratado/a espera-se que compartilhe os objetivos e princípios do CPP e sensibilidade e  engajamento na luta do Mov. 
Popular dos pescadores pela justiça, igualdade, dignidade. 

Documentação inicial exigida: 

 Currículo 

 Carta de apresentação, relatando os motivos do interesse da(o) candidata(o) na vaga; 

 Carta de recomendação  
ETAPAS DA SELEÇÃO 

- Entrega dos currículos e cartas de apresentação:12.10.2015 a 27.10.2015   

- Pré-seleção de Currículos: 03.11.2015 

- Entrevistas individuais com as (os) candidatas (os) pré-selecionados em Olinda ou por skype: 09.11.2015 

- Publicação do resultado da seleção: 15.11.2015  

- Contratação a partir de 08.02.2016 

Enviar os currículos para e-mail: cppnac@cppnac.org.br e cppnacional@gmail.com.  Mais informações: 081-34311417 / 071-9999-2624 
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