
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR DE PROJETOS EM FORTALEZA DE MINAS 
(FEV/2016) 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
 

Título do cargo: Assessor para acompanhamento de negócios sociais inclusivos em 

Fortaleza de Minas (Feminino/Masculino) 

Modalidade de contratação:  Pessoa Jurídica 

Carga horaria: Duas semanas por mês (80 horas mensais ou meio-período) 

Empresa contratante: Instituto Meio 

Duração de contrato: Até dezembro de 2016 – possibilidade de renovação em 2017 

 

 

 

2. MISSÃO DO CARGO: 

O assessor local irá acompanhar o andamento de dois projetos sociais inclusivos com dois 

grupos associativos, um relacionado com área de costura e bordados, o outro com produção 

de leite em pequena escala (agricultura familiar). Este apoio será efetuado através de visita 

semanal de cada grupo (01 dia por semana por grupo) no município de Fortaleza de Minas, 

sendo assim um acompanhamento in loco. O trabalho do assessor tem como objetivo: 

acompanhamento de execução financeira dos projetos, monitoramento de metas e cronograma 

com os grupos, avaliação e mitigação de riscos, resolução de conflitos, orientação dos grupos 

em caso de dúvidas ou dificuldades, auxilio na obtenção de orçamentos e auxiliar o grupo na 

inserção de dados no sistema online (portal). Além das visitas in loco, o assessor irá reportar o 

andamento dos projetos semanalmente para um consultor/supervisor (baseado em São Paulo) 

e participará de reuniões mensais e trimestrais de status e alinhamento de metodologia. 

 

 
 
 
 



 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS DO CARGO: 

Espera-se do assessor que esteja integrado com o grupo e as ações do projeto, atuar com 

comprometimento para alcançar as metas e prazos definidos nos projetos e auxiliar o grupo na 

execução financeira do projeto.  

 

 

 

4. PERFIL PROCURADO: 

O assessor local deverá trabalhar de forma autônoma, com organização e planejamento. Além 

de ter facilidades de comunicação, o candidato deve ter afinidades com os temas tratados, os 

públicos atendidos e um perfil empreendedor.  

 

 

5. FORMAÇÃO E EXPERIENCIAS: 

Ensino superior ou em último ano de graduação.  

Facilidades com computação, Pacote Office (Word/Excel/Powerpoint) e Internet. 

Desejável experiencia com projetos de cunho social ou relacionados com economia solidária.  

Conhecimento sobre dinamicas de grupo e experiencia em acompanhemnto de projetos 

associativos serão um diferencial importante. 

 

 

6. PARTICULARIDADES / OUTROS REQUISITOS 

Acesso diário a telefone (celular) e Internet 

Se o candidato não residir em Fortaleza de Minas, ele deverá dispor de veículo próprio e CNH. 

 
 
Interessados enviar currículo e carta de motivação (máximo 01 página) até a quinta-feira 18 

de fevereiro 2016, para o endereço de e-mail: ira@institutomeio.org 

 

Candidatos que não cumprirem com os requisitos mínimos não serão considerados 

no processo seletivo. 
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