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EDITAL 001/2018 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA 

FÍSICA PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL 

PARA O PROJETO PROTAGONISMO LGBTI. 

 

O CELLOS/MG - Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, 

entidade privada sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ nº 06.889.005/0001-01, 

com sede na Avenida Afonso Pena, nº 867 - 22º andar, sala 2.207, Centro/Belo 

Horizonte, CEP.: 30.130-905, torna público o processo seletivo, no âmbito do termo 

de fomento nº 1481001315/2017, celebrado com a SEDESE - Secretaria de Estado 

de Trabalho e Desenvolvimento Social, para a contratação de serviços de pessoa 

física.     

 

1. OBJETO  

1.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento de uma vaga para o cargo de 

Coordenador(a). O processo envolverá análise de currículos e entrevistas 

individuais.  

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

2.1 A presente contratação visa cumprir a meta 02 (dois) do plano de trabalho do 

termo de fomento do qual trata este edital, celebrado entre a SEDESE e o 

CELLOS/MG. 

 

3. DO CARGO E REQUISITOS EXIGIDOS 

 

Cargo  Nº de 
vagas  

Requisitos  Carga 
Horária  

Salário 
 Auxílio 

Transporte 
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Coordenador(a)  01 - Curso superior em Serviço 

Social;  

- Registro regular no 

CRESS-MG - Conselho 

Regional de Serviço Social 

6ª Região;  

- Experiência comprovada 

em ações com a público 

LGBTI;  

- Conhecimento 

intermediário do pacote 

office (Word, Excel e Power 

Point); 

- Disponibilidade para 

horário flexível e 

intermediário.  

30 horas 

semanais   

R$ 3.000,00 

R$ 246,40 

 (Auxílio 

transporte) 

 

 

3.1 REQUISITOS GERAIS  

3.1.1 Não ser servidor(a) público estadual, integrante de quadro de pessoal de 

órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta;  

3.1.2 Experiências comprovadas: ações de mobilização comunitária e institucional 

com foco em públicos em situação de vulnerabilidade social; desenvolvimento de 

capacitações, palestras, cursos, oficinas, conferências, congressos e minicursos 

relacionados à temática dos direitos humanos  LGBTI; participação em cursos de 

formação ou capacitação na temática de direitos humanos LGBTI; publicação e 

apresentação de trabalhos acadêmicos com foco em direitos humanos LGBTI.  

 

4. ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO 

4.1 Coordenador(a) 
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a) Coordenação do projeto, produção editorial, estratégica, de pessoal e outros; 

b) Acompanhamento das atividades de estágio; 

c) Monitoramento da gestão financeira; 

d) Elaboração dos relatórios de acompanhamento, prestação de contas e 

encerramento do projeto. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO 

5.1 Ter formação em Serviço Social a no mínimo 02(dois) anos;  

5.2 Possuir certificado de capacidade técnica no trabalho com o público LGBTI; 

5.3 Experiência comprovada na organização de grandes eventos; 

5.4 A documentação de comprovação dos critérios deve ser apresentada na 

segunda fase da seleção.   

 

6. DAS FASES DA SELEÇÃO 

6.1 DA PRIMEIRA FASE  

6.1.1 As pessoas interessadas deverão enviar currículo em formato de PDF para o 

endereço eletrônico:  contato@cellosmg.org.br; 

6.1.2 Os currículos deverão ser enviados a partir do dia 01/10/2018 até às 

23h59:59ss do dia 08/10/2018; 

6.1.3 Deve constar no assunto do e-mail a referência COORDENADOR(A) - 

EDITAL 001/2018; 

6.1.4 É preciso que conste no currículo, além das informações de experiência e 

formação profissional, telefone e e-mail válidos para contato.  

 

6.2 DA SEGUNDA FASE  

6.2.1 Os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) na primeira fase terão seus 

nomes divulgados no site www.cellosmg.org.br no dia 15/10/2018; 

6.2.2 Datas e horários para as entrevistas serão informadas por e-mail, sendo de 

responsabilidade do candidato(a) a verificação do endereço eletrônico informado; 

mailto:contato@cellosmg.org.br
http://www.cellosmg.org.br/
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6.2.3 As entrevistas serão realizadas conforme especificação de data e horário, 

sendo desclassificados os(as) candidatos(as) que não comparecerem. 

 

7. DO RESULTADO E CONTRATAÇÃO  

7.1 O resultado da seleção será divulgado por meio de lista classificatória no site: 

www.cellosmg.org.br no dia 22/10/2018; 

7.2 Na impossibilidade de contratação do(a) primeiro(a) colocado(a) o processo terá 

seguimento conforme a classificação dos(as) candidatos(as); 

7.3 Para a contratação é obrigatória a apresentação de documentação conforme 

anexo ll; 

7.4 Os pagamentos serão efetuados por meio de conta bancária aberta no Banco do 

Brasil; 

7.5 O contrato de trabalho será pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) pelo período de 12 meses, de acordo com  o termo de fomento do qual trata 

este edital. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 As dúvidas relativas ao presente edital deverão ser encaminhadas para o 

endereço eletrônico: contato@cellosmg.org.br até às 23h59:59ss do dia 06/10/2018. 

 

 

 

Belo Horizonte, 01 de outubro  de 2018 

 

 
Azilton Ferreira Viana  

Presidente do CELLOS/MG 
 

 

 

 

http://www.cellosmg.org.br/
mailto:contato@cellosmg.org.br
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ANEXO I 

CRONOGRAMA - EDITAL DE SELEÇÃO DE COORDENADOR(A) 

 

ETAPA  PERÍODO  

Lançamento do edital e abertura das 
inscrições.  

01/10/2018 

Término do envio de dúvidas. 06/10/2018 

Término das inscrições. 08/10/2018 

Avaliação dos currículos.  09/10/2018 à 12/10/2018 

Divulgação dos(as) pré-selecionados(as). 15/10/2018 

Entrevistas individuais. 17/10/2018 à 19/10/2018  

Divulgação do resultado final.  22/10/2018 

Assinatura do contrato e início dos 
trabalhos.  

01/11/2018 
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ANEXO Il 

DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 

1. Carteira de Trabalho (original); 

2. Carteira de Identidade (cópia); 

3. Certidão de regularidade do CPF junto à Receita Federal; 

4. Título de Eleitor (cópia); 

5. Comprovante de Residência, mínimo 03 (três) meses (cópia); 

6. PIS (cópia); 

7. 02 (duas) fotos 3x4 recentes; 

8. Exame admissional; 

9. Atestado de antecedentes emitido pela Polícia Civil de Minas Gerais.  

 

 

 

 

 


