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CHAMADA PÚBLICA 

 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL BOLSISTA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 

TÉCNICO AO PROCASE 
 
 
1. Justificativa para a contratação: Contratação de dez profissionais bolsistas para 
prestação de apoio técnico e administrativo pelo Projeto de Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curimataú – PROCASE, para dar suporte na execução dos planos de 
trabalho dos projetos conveniados nos territórios de atuação do Procase. 
 

2. Objetivo da prestação de serviços: Dar suporte na execução das atividades e ações 
da Coordenação do PROCASE e das Unidades Regionais de Gestão do Projetos (URGP), 
contribuindo nos trabalhos técnicos e administrativo do Projeto. 
 
3. Atividades: (i) Elaborar relatórios e notas técnicas; (ii) participar de oficinas, reuniões e 
atividades de campo e de divulgação do Projeto; (iii) redigir solicitações logísticas; (iv) 
acompanhamento técnico-administrativo da execução de Projeto nos territórios de 
abrangência do PROCASE; (v) Dar suporte no desenvolvimento dos Conselhos de 
Desenvolvimento Territoriais; (vi) Participar no processo de mobilização e fortalecimento 
das organizações de produtores; e (vii) Apoiar na elaboração e encaminhamento dos 
projetos produtivos e sociais junto ao público beneficiários do PROCASE. 
 
4. Produtos Esperados: Doze relatórios mensais das atividades realizados enfatizando as 
experiências aprendidas. 
 
5. Qualificações requeridas: (i) Profissional (Pessoa Física) com formação mínima a 
partir de nível superior incompleto; (ii) prioritariamente jovens com  Envolvimento com 
comunidades quilombolas, indígenas, mulheres ou de jovens rurais; (iii) domínio de 
informática básica (Office, Windows, Internet, e-mail); e (iv) disponibilidade para realizar 
viagens. 
 

6. Honorários por vaga: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos). 
7. Prazo de Execução: 06 (seis) meses. 
8. Forma de pagamento: em 06 (seis) parcelas sendo cada uma no valor de R$ 1.100,00 
(hum mil e cem reais) a serem pagas após entrega do respectivo relatório mensal de 
atividades. 
 
9. Seleção: Os candidatos interessados devem enviar seus currículos para o e-mail 
ugprocase@gmail.com até o dia 24/05/15. Após o processo de análise curricular realizado 
pelo corpo técnico do projeto, os candidatos selecionados serão informados via e-mail e 
telefone a partir dos contatos indicados nos currículos. 

 
 

João Pessoa/PB, 20 de Maio de 2015 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Hélio Silva Barbosa 

Coordenador do Procase 
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