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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SELEÇÃO PÚBLICA  

Nº 018/2018 

 

SELEÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSISTENTE DE PROJETOS SOCIAIS PARA 

ATENDER AO PROJETO “FORTALECIMIENTO DE 

LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS EN EL 

LOGRO DEL DESARROLLO Y DE LA SOBERANÍA 

DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y 

CARIBEÑOS” CONFORME O CONTRATO Nº CSO-

LA/2018/401-451. 

 

O INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL torna público que realizará a contratação de 

profissional para prestação de serviços de Assistente de Projetos Sociais, no âmbito do 

CONTRATO Nº CSO-LA/2018/401-451,conforme as condições estabelecidas no Termo 

de Referência em anexo. 

 

1. OBJETIVO 

Contratação com prévia experiência comprovada em atividades de Assistênciae/ou 

Gestão de projetos sociais para atuação no projeto “FORTALECIMIENTO DE LA RED 

JUBILEO SUR / AMÉRICAS EN EL LOGRO DEL DESARROLLO Y DE LA 

SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS” CONFORME 

O CONTRATO Nº CSO-LA/2018/401-451, de acordo com a especificação contida no 

Termo de Referência. 

 

2. RESPONSABILIDADES DO CARGO 

- Garantir a gestão compartilhada e o registro das informações do projeto em 

conjunto com asCoordenaçõesGeral e Administrativa do projeto; 

- Auxiliar e acompanhar o planejamento e a execução do projeto em todos os 

âmbitos das redes Jubileu Sul Brasil e Américas em conjunto com a Coordenação 
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Geral e a Coordenação Administrativa do projeto, co-solicitantes e parceiros, 

articuladamente com a Consultoria nos processos de planejamento, monitoramento 

e avaliação; 

- Contribuir para manter os parceiros, co-solicitantes, e entidades membros da rede 

Jubileu Sul Brasil informadossobre o projeto, assim como o Comitê de Coordenação 

Operacional e países membros da rede Jubileu Sul Américas; 

- Contribuir no monitoramento dos programas e dos pacotes de trabalho conforme 

Termo de Referência e a proposta aprovada pela União Europeia para o alcance 

dos resultados; 

- Colaborar na elaboração dos relatórios de atividades solicitados conforme 

contrato. 

- Contribuir no gerenciamento dos pacotes de trabalho, especialmente no apoio a 

terceiros conforme pacotesespecíficos de trabalho; 

- Acompanhar a AssistênciaAdministrativa nas atribuições cotidianas e fazendo a 

ponte com os demais membros da equipe, se necessário, considerando as normas 

e procedimentos; 

- Acompanhar o cotidiano da administração financeira do projeto em conjunto com a 

assistênciaadministrativa e auxiliando a contabilidade, tais como: planilha financeira 

de controle de gastos mensais, autorizar os pagamentos previamente solicitados e 

licitados conforme o Regimento Interno e as normas do contrato da EU e em 

conformidade com as despesas e rubricas orçamentárias e as atividades 

planejadas; 

- Apoiar a implementação das recomendações da avaliação financeira e auditoria 

institucional, e manter um registro de progresso em relação às mesmas;  

- Apoiar o monitoramento das despesas do projeto da equipe de acordo com as 

rubricas do orçamento do projeto aprovado pelo doador, utilizando as ferramentas 

de monitoramento de finanças providenciadas, e em colaboração com 

asCoordenaçõesGeral e Administrativa e Contabilidade;  

- Acompanhar e auxiliar na metodologia e no arquivamento da documentação 

financeira centralizado relacionado aos processos de monitoramento, administração 
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e finanças/contabilidade, em colaboração com a Coordenação Administrativa 

econtabilidade; 

- Acompanhar e auxiliar, se necessário, a AssistênciaAdministrativa nos 

procedimentos contábeis, prestação de contas e controle interno para que sejam 

seguidos conforme as regras do contrato, em colaboração com as Contabilidades e 

a Coordenação Geral que está na Nicarágua, assim como com as coordenações 

sub-regionais;  

- Apoiar aCoordenação Administrativaconforme demanda; 

- Participar e apoiar as visitas de acompanhamento aos diferentes países onde o 

projeto será executado para garantir a realização das atividades e do 

monitoramento, bem como o registro das atividades planejadas e em conformidade 

com o contrato. 

 

3. Perfil e Competências:  

3.1 Perfil e formação: 

 Formação em nível superior em áreas de Humanas ou afins;  

 Formação em pós-graduação e/ou experiência em gestão de projetos sociais, 

desejável; 

 Experiência na área de gerenciamento de projetos sociais e de desenvolvimento 

para Organização da Sociedade Civil (OSC), idealmente em entidades do terceiro 

setor;  

 Habilidades e capacidade de formular e monitorar orçamentos, despesas e 

construir relatórios financeiros.  

 Experiência na gestão de recursos públicos, de fundações ou da cooperação 

internacional e experiência na elaboração de projetos sociais; 

 Iniciativa, organização e disponibilidade para viagens; 

 Facilidade de comunicação (inclusive por telefone, e-mail, Skype), e habilidade 

para trabalhar em equipe e relacionamento interpessoal. 
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3.2 Conhecimento  

 Conhecer a dinâmica do trabalho em rede e articulações e ter trabalhado direto 

com organizações da sociedade civil, em especial comunitárias e/ou sindicais 

rurais e movimentos de mulheres, Direitos Humanos e Povos Originários, 

considerando a territorialidade, os povos e a região da América Latina e Caribe; 

 Conhecimento e sensibilidade em âmbito social, de gênero e vulnerabilidades 

sociais, assim como compromisso com o bem estar coletivo; 

 Sensibilidade e abertura para acompanhar processos comunitários e acordos com 

autoridades locais,considerando as pautas culturais e territórios da região e 

países; 

 Conhecimento de sistemas e metodologias de monitoramento e avaliação baseada 

em Marco Lógico; 

 Conhecimento de sistemas financeiros e orçamentos, capacidade para analisar e 

sugerir ajustes; 

 Conhecimento político, organizativo e programático, e foco aotrabalhar sob 

pressão; 

 Conhecimento e habilidade de informática (processamento de texto em Word, 

planilhas em Excel, correio eletrônico e internet);  

 Afinidade com a ação social, desejável; 

 Conhecimento em espanhol e/ou inglês, desejável; 

 Disposição de assumir atividades e tarefas definidas no coletivo e delegadas 

pelasCoordenaçõesGeral e Administrativa do projeto. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES E PROCESSO DE SELEÇÃO  

4.1. Remuneração: Salário compatível com a função. 

4.2. Tipo de Contratação: Contrato por tempo determinado, regido pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) brasileira ou Pessoa Jurídica.  
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4.3. Local de Trabalho: O/a candidato/a contratado/a atuará na sede da entidade em 

São Paulo/SP. E conforme as necessidades do projeto, poderá viajar para as áreas de 

intervenção do projeto, às custas do Projeto.  

4.4. Processo de Seleção e prazos:  

I - O/a candidato/a interessado/a deverá entregar o currículo através do e-mail 

secretaria@jubileusul.org.br com a seguinte indicação no Assunto: Edital 018 – 

Assistente de Projetos Sociais, até o dia 21 de novembro de 2018, às 23h59 (Horário 

de Brasília). Propostas enviadas após esse prazo não serão apreciadas. 

II – A avaliação das propostas ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

III – A publicação do resultado preliminar será realizada no dia 28 de novembro de 2018, 

no site da CONTRATANTE, podendo ser antecipada em caso de a avaliação das 

propostas encerrar-se antes dessa data. O resultado também será encaminhado a cada 

candidato/a por correio eletrônico no endereço informado no envio do Currículo. 

 

5. Critérios de desempate: 

- Gênero, preferencialmente mulheres; 

- Maior tempo de experiência atuando em projetos sociais;  

- Experiência econhecimento com o trabalho das redes Jubileu Sul Brasil e 

Américas; 

- Experiência de trabalho em contratos com a União Europeia. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O Contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da sua assinatura, 

sendo revisto a cada 6 (seis) meses, bem como  prorrogado de comum acordo entre as 

partes, em caso de eventual prorrogação da vigência do Projeto. 

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

O pagamento será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE via procedimento 

bancário (TED/DOC, Transferência online entre contas), não sendo possível efetuar 

pagamento em espécie. 
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A CONTRATADA deverá, no ato da formalização do contrato, informar conta 

corrente bancária própria, agência e banco, preferencialmente Banco do Brasil S.A., para 

os devidos recebimentos. 

A CONTRATANTE se responsabiliza pela emissão de comprovante fiscal da 

atividade ora contratada, o qual o/a CONTRATADO/a irá assinar. 

 

Karina da Silva Pereira 

Diretora Presidente 

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 018/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

SELEÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSISTENTE DE PROJETOS SOCIAIS PARA 

ATENDER AO PROJETO “FORTALECIMIENTO DE 

LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS EN EL 

LOGRO DEL DESARROLLO Y DE LA SOBERANÍA 

DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y 

CARIBEÑOS” CONFORME O CONTRATO Nº CSO-

LA/2018/401-451. 

 

1. FUNÇÃO 

Assistente de ProjetosSociais para atuar na Gestão do projeto“FORTALECIMIENTO DE 

LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS EN EL LOGRO DEL DESARROLLO Y DE LA 

SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS” CONFORME 

O CONTRATO Nº CSO-LA/2018/401-451, com as seguintes responsabilidades: 

- Garantir a gestão compartilhada e o registro das informações do projeto em 

conjunto com as Coordenações Geral e Administrativa do projeto; 

- Auxiliar e acompanhar o planejamento e a execução do projeto em todos os 

âmbitos das redes Jubileu Sul Brasil e Américas em conjunto com a Coordenação 

Geral e a Coordenação Administrativa do projeto, co-solicitantes e parceiros, 

articuladamente com a Consultoria nos processos de planejamento, monitoramento 

e avaliação; 

- Contribuir para manter os parceiros, co-solicitantes, e entidades membros da rede 

Jubileu Sul Brasil informadossobre o projeto, assim como o Comitê de Coordenação 

Operacional e países membros da rede Jubileu Sul Américas; 

- Contribuir no monitoramento dos programas e dos pacotes de trabalho conforme 

Termo de Referência e a proposta aprovada pela União Europeia para o alcance 

dos resultados; 
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- Colaborar na elaboração dos relatórios de atividades solicitados conforme 

contrato. 

- Contribuir no gerenciamento dos pacotes de trabalho, especialmente no apoio a 

terceiros conforme pacotes específicos de trabalho; 

- Acompanhar a Assistência Administrativa nas atribuições cotidianas e fazendo a 

ponte com os demais membros da equipe, se necessário, considerando as normas 

e procedimentos; 

- Acompanhar o cotidiano da administração financeira do projeto em conjunto com a 

assistência administrativa e auxiliando a contabilidade, tais como: planilha financeira 

de controle de gastos mensais, autorizar os pagamentos previamente solicitados e 

licitados conforme o Regimento Interno e as normas do contrato da EU e em 

conformidade com as despesas e rubricas orçamentárias e as atividades 

planejadas; 

- Apoiar a implementação das recomendações da avaliação financeira e auditoria 

institucional, e manter um registro de progresso em relação as mesmas;  

- Apoiar o monitoramento das despesas do projeto da equipe de acordo com as 

rubricas do orçamento do projeto aprovado pelo doador, utilizando as ferramentas 

de monitoramento de finanças providenciadas, e em colaboração com as 

Coordenações Geral e Administrativa e Contabilidade;  

- Acompanhar e auxiliar na metodologia e no arquivamento da documentação 

financeira centralizado relacionado aos processos de monitoramento, administração 

e finanças/contabilidade, em colaboração com a Coordenação Administrativa e 

contabilidade; 

- Acompanhar e auxiliar, se necessário, a Assistência Administrativa nos 

procedimentos contábeis, prestação de contas e controle interno para que sejam 

seguidos conforme as regras do contrato, em colaboração com as Contabilidades e 

a Coordenação Geral que está na Nicarágua, assim como com as coordenações 

sub-regionais;  

- Apoiar aCoordenação Administrativa conforme demanda; 
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- Participar e apoiar as visitas de acompanhamento aos diferentes países onde o 

projeto será executado para garantir a realização das atividades e do 

monitoramento, bem como o registro das atividades planejadas e em conformidade 

com o contrato. 

 

2. CONTEXTO DA CONTRATAÇÃO 

A União Europeia lançou, em 2015, a convocatória Fortalecer las redes regionales, 

europeas y globales de lasociedad civil (OSC), com o código de convocatória 

EuropeAid/150-053/C/ACT/Multi, para apoio a redes da sociedade civil. A Rede Jubileu 

Sul Américas (JS/A), por intermédio do Instituto Rede Jubileu Sul Brasil (Instituto JSB), 

apresentou uma proposta que foi selecionada e gerou a assinatura de um Termo de 

Cooperação entre o Instituto JSB e a União Europeia, com vigência até dezembro de 

2020. 

Posteriormente, a Rede JS/A foi convidada a apresentar um projeto para fins de 

financiamento por parte da União Europeia, sendo o mesmo aprovado neste ano de 2018, 

o que deu base à formalização do Contrato de Subvenção nº CSO-LA/2018/401-451, por 

meio do qual o Instituto JSB receberá recursos para execução do Projeto intitulado 

Fortalecimiento de laRed Jubileo Sur / Américas enel logro deldesarrollo y de lasoberanía 

de lospuebloslatinoamericanos y caribeños. 

Esse projeto terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses e assume os seguintes objetivos 

gerais: 

 Alcançar maior conhecimento, por parte das organizações membros da Rede Jubileu 

Sul / Américas, sobre os processos de endividamento e seu impacto no 

desenvolvimento dos povos. 

 Alcançar a integração das lutas contra os mecanismos de dominação que geram os 

processos de endividamento dos países da América Latina eCaribe, aprofundando o 

trabalho de base em cada país. 

Como objetivo específico, pretende fortalecer a articulação dos membros do Jubileu Sul / 

Américas em rede regional e em torno às lutas territoriais relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável e aos direitos humanos. 
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Os resultados esperados das ações que serão desenvolvidas pelo projeto incluem: 

 Avaliar as capacidades disponíveis nas entidades membros da Rede JS / Américas 

com a possibilidade de construir novas habilidades e melhorar os processos de 

comunicação institucional, de mobilização de recursos ede prestação de contas. 

 Gerar e difundir informações relevantes para a compreensão e atuação do público 

interno e externo sobre os processos de desenvolvimento sustentável e justo em 

América Latina e Caribe. 

 Consolidar a Rede JS / Américas como um espaço de aprofundamento de temas 

relacionados ao desenvolvimento sustentável e justo e de formulação de alternativas. 

 Integrar organizações em torno a uma agenda de mobilização social da opinião 

pública na defesa dos direitos humanos e de alternativas ao desenvolvimento. 

 Qualificar a incidência dos integrantes da Rede JS / Américas nos espaços de 

integração e decisão nos diferentes níveis: locais, nacionais, sub-regionais, regionais 

e globais. 

 Visibilizar as lutasdos povos latinoamericanos e caribenhos e os casos de violações 

de direitos, incluindo os migrantes. 

O projeto está estruturado em 03 (três) programas complementares, cujos resultados 

esperados e os respectivos pacotes de trabalho estão apresentados nos quadros a 

seguir: 

 

PROGRAMA 1: 

FORTALECIMENTO E AUTONOMIA DA REDE JUBILEU SUL/AMÉRICAS 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABALHO 

Resultado 1 – Assegurada a 

mobilização de recursos e 

financiamentos para o 

cumprimento integral do Plano 

Estratégico da Rede Jubileu Sul / 

Américas. 

 Plano de ação para o Fortalecimento Institucional 

da Rede Jubileu Sul/Américas. 

 Política de relações internacionais. 

 Política de comunicação institucional. 

 Política de capacitação de líderes e 

multiplicadores. 
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PROGRAMA 2: 

INCIDÊNCIA EM TORNO À DÍVIDA E ÀS PRIVATIZAÇÕES 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABALHO 

Resultado 2 – Conseguido que 

em pelo menos 10 países a 

opinião pública seja favorável à 

auditoria integral da dívida pública. 

 Produção de material sobre os processos de 

endividamento, privatizações e megaprojetos. 

 Campanhas sobre a ilegitimidade da dívida e 

privatização. 

 Pesquisa e intercâmbio em torno das estratégias 

de dominação, resistência e construção de 

alternativas. 

 Articulação da auditoria integral da dívida em 

países estratégicos. 

 

PROGRAMA 3: 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DOS MEGAPROJETOS 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABALHO 

Resultado 3 – Relatado em 

organizações regionais e globais 

os principais impactos sociais e 

ambientais negativos de 

megaprojetos em países da 

América Latina e Caribe. 

 Incidência em torno de instituições nacionais, 

regionais e globais. 

 Mobilização social em torno da regulação global 

em face do problema das mudanças climáticas. 

 Investigação e denúncia sobre violações de 

direitos humanos nos países latinoamericanos e 

caribenhos. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Para garantir a plena execução dos objetivos geral e específicos, os programas e pacotes 

de trabalho constantes no Projeto será contratado/a um/a profissional na área de 

Assistênciade Projeto, atuando em conformidade com a descrição e o orçamento 

aprovado pela UE. 
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Atuará diretamente com Coordenação Administrativa e a equipe do projeto no escritório 

do Jubileu Sul Brasil, em São Paulo, e em constante diálogo com a CoordenaçãoGeral do 

projeto e o escritório da entidade parceira Intipachamama, secretaria executiva da rede 

Jubileu Sul Américas, na Nicarágua. Acompanhará toda a execução do projeto, inclusive 

administrativae financeira, assim como toda a documentação comprobatória da execução 

do projeto, auxiliando a Coordenação Geral e a Coordenação Administrativa em 

respostasàs demandas constantes e no êxito da execução. 

Trabalhará em conjunto com a Contabilidade e a AssistênciaAdministrativa eauxiliará nos 

devidos cuidados com a documentação para as providencias contábeis e auditoria, 

conforme orientação contida no Contrato nº CSO-LA/2018/401-451, firmado entre o 

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e a União Europeia. 

 

4. PERFIL E COMPETÊNCIAS:  

4.1 Perfil: 

 Formação em nível superior em áreas de Humanas ou afins;  

 Formação em pós-graduação e/ou experiência em gestão de projetos sociais, 

desejável; 

 Experiência na área de gerenciamento de projetos sociais e de desenvolvimento 

para OSC, idealmente em entidades do terceiro setor, de 3 (três) anos mínimo;  

 Habilidades e capacidade de formular e monitorar orçamentos, despesas e 

construir relatórios financeiros.  

 Experiência na gestão de recursos públicos, de fundações ou da cooperação 

internacional e experiência na elaboração de projetos sociais; 

 Iniciativa, organização e disponibilidade para viagens; 

 Facilidade de comunicação (inclusive por telefone, e-mail, Skype), e habilidade 

para trabalhar em equipe e relacionamento interpessoal. 

 

4.2 Conhecimento  

 Conhecer a dinâmica do trabalho em rede e articulações e ter trabalhado direto 

com organizações da sociedade civil, em especial comunitárias e/ou sindicais 

http://www.jubileusul.org.br/
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rurais e movimentos de mulheres, Direitos Humanos e Povos Originários, 

considerando a territorialidade, os povos e a região da América Latina e Caribe; 

 Conhecimento e sensibilidade em âmbito social, de gênero e vulnerabilidades 

sociais, assim como compromisso com o bem estar coletivo; 

 Sensibilidade e abertura para acompanhar processos comunitários e acordos com 

autoridades locais,considerando as pautas culturais e territórios da região e 

países; 

 Conhecimento de sistemas e metodologias de monitoramento e avaliação baseada 

em Marco Lógico; 

 Conhecimento de sistemas financeiros e orçamentos, capacidade para analisar e 

sugerir ajustes; 

 Conhecimento político, organizativo e programático e foco ao trabalhar sob 

pressão; 

 Conhecimento e habilidade de informática (processamento de texto em Word, 

planilhas em Excel, correio eletrônico e internet);  

 Afinidade com a ação social, desejável; 

 Conhecimento em espanhol e/ou inglês, desejável; 

 Disposição de assumir atividades e tarefas definidas no coletivo e delegadas 

pelasCoordenação Geral e Administrativa do projeto. 

 

4.3 CRITÉRIO: 

a. Que resida na cidade de São Paulo. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO 

Remuneração: Salário compatível com a função. 

Tipo de Contratação: Contrato por tempo determinado, regido pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) brasileira ou Pessoa Jurídica.  

Local de Trabalho: O/a candidato/a contratado/a atuará na sede da entidade em São 

Paulo/SP. Conforme as necessidades do projeto, poderá viajar para as áreas de 

intervenção do projeto às custas do Projeto. 
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Reporta a: Coordenação Administrativa e Coordenação Geral do projeto. 

 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O Contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da sua assinatura, 

sendo revisto a cada 6 (seis) meses, bem como  prorrogado de comum acordo entre as 

partes, em caso de eventual prorrogação da vigência do Projeto. 

 

7. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em parcelas mensais, em conformidade com o instrumento 

contratual assinado pelas partes. 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE via procedimento bancário (TED/DOC, 

Transferência online entre contas), não sendo possível efetuar pagamento em espécie. 

O/a CONTRATADO/A deverá, no ato da formalização do contrato, informar conta corrente 

bancária própria, agência e banco, preferencialmente Banco do Brasil S.A., para os 

devidos recebimentos. 

A CONTRATANTE se responsabiliza pela emissão de comprovante fiscal da atividade ora 

contratada, o qual o/a CONTRATADO/A irá assinar. 

 

São Paulo, 09de novembro de 2018. 

 

 

Equipe responsável:  

Grupo Gestor Executivo do  

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil. 
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