
CONVENIO MTE/SENAES – SICONV N. 77611/2012 
Produção e consumo responsável nas redes territoriais - cooperação e 

articulação federativa para o comércio justo e solidário 

Termo     de     Referência  

(Anexo     I     ao     Edital     Kairós     01/2013)  

Seleção de profissional para atuar como coordenador(a) geral 
no  projeto  Produção  e  Consumo  Responsável  nas  redes 
territoriais.

1. Introdução:

O Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável, CNPJ no. 07037770/0001-58, com base no 
Convenio Siconv N. 77611/2012, firmado com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, está selecionando um(a) profissional para atuar no projeto 
Produção e Consumo Responsável nas redes territoriais.

Para tanto, deverá, através de processo seletivo, escolher um(a) profissional que demonstre 
estar interessado e apresente melhor qualificação, atendendo aos requisitos para atuar como 
coordenador(a)do projeto citado.

Nesse sentido, o presente Termo de Referência explicita as características e condições para a 
implementação desse processo seletivo, oferecendo os fundamentos para a sua realização.

2. Descrição das atividades:

O(a) profissional contratado(a) como coordenador(a) geral desenvolverá as atividades no 
Estado de São Paulo e terá as atribuições de coordenar ações do referido projeto, bem como:

 Monitorar as atividades previstas no projeto para o fortalecimento da produção e 
consumo responsável nas redes territoriais;
 Orientar as Bases de Serviços de Apoio à Economia Solidária (BS-Ecosol) na sua 
atuação junto às suas redes;
 Coordenar a operacionalização e a logística de organização dos eventos previstos no
projeto;
 Elaborar relatórios;
 Supervisionar e apoiar o trabalho da equipe formada pelas  áreas  administrativa, 

assessoria especializada e demais prestadores de serviços.

3. Perfil do(a) profissional:

Perfil     Indispensável  
 Ter experiência em economia solidária;
 Ter experiência com grupos de consumo responsável;
 Ter experiência com agricultura familiar;
 Ter experiência em gestão de projetos;
 Capacidade de escrita (relatoria e sistematização), de comunicação e articulação de 
parcerias;
 Facilidade para trabalho em equipe;
 Disponibilidade para viagens;
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 Residir em São Paulo/SP ou arredores;

Perfil     Desejado  
 Ter experiência em comércio justo e solidário;
 Ter experiência em educação para o consumo responsável;
 Ter experiência em agroecologia;

4. Inscrição:
Os interessados deverão encaminhar, dentro do prazo estabelecido, Curriculum Vitae com a 
indicação do número do CPF, RG, telefone e residência fixa, assim como, a descrição de 
experiência em atividades relacionadas ao objeto do presente Edital, para o e-mail 
i.kairos@yahoo.com.br

5. Processo de Seleção
 Análise de Curriculum Vitae;
Período de Inscrição: 22/01/2013 até 28/01/2013
Seleção de Curriculum Vitae: 29/01/2013 a 30/01/2013
Resultado Final: 31/01/2013, por  meio  de divulgação no site do Instituto Kairós 
(www.institutokairos.net), informação que ficará disponível no site durante o dia 31/01/2013 e 
também enviada aos participantes da seleção, no endereço eletrônico indicado no currículo.

6. Remuneração:
A remuneração será de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor mensal, previsto para o período 
de 30     meses   de contratação regime CLT.

São Paulo, 21 de janeiro de 2013.

Fabíola M. Zerbini
Diretora Presidente
Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável
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