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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

A CASA DA MULHER DO NORDESTE – CMN, para a contratação temporária de 01 

PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO da área das Ciências Agrárias. 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS 01.2022 - B 

 

 

REF.: TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022/SEMAS-PE, referente ao edital nº 03/2021. 

 

 
A CASA DA MULHER DO NORDESTE - CMN, no uso de suas atribuições legais, torna público processo 

seletivo para contratação de 01 Profissional de Nível Técnico da área das Ciências Agrárias, que prestará 

consultoria para ações de formações durante o Projeto Mulheres Guardiãs das Sementes Nativas no Sertão 

de Pernambuco. 

 

 OBJETIVO DO PROJETO 

 

Fortalecer a Rede de Mulheres coletoras e guardiãs de sementes nativas do Bioma Caatinga, através de 

processos formativos, de gestão e fomento, contribuindo para a produção, coleta, distribuição e 

comercialização de sementes nativas assegurando a biodiversidade dos agroecossistemas da Mesorregião do 

Sertão de Pernambuco.  

 

 

1. DAS VAGAS: 

  

  Contratação de 01 Profissional de Nível Técnico da área das Ciências Agrárias. 

2. REGIME DE TRABALHO: 

 
Prestação de Serviços por um período de 12 meses, preferencialmente pessoa jurídica e que 

resida na região do Sertão do Pajeú. 

3. DO PERFIL, DAS ATRIBUIÇÕES E DA REMUNERAÇÃO:  

 

3.1      Habilidades e competências: 

 

 Experiência e conhecimento sobre Sistemas agroecológicos e/ou quintais agroecológicos; 
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 Dominar os conceitos “Convivência com o Semi-Árido”; agroecologia, gênero e direito das 

mulheres; agricultura familiar; educação ambiental e conhecimento técnico contextualizado da 

região; 

 Ter identidade com os movimentos sociais e educação popular; 

 Valorizar o papel das famílias agricultoras enquanto guardiãs da biodiversidade; 

     Ter habilidade em sensibilizar os/as agricultores/as sobre a importância da diversidade de sementes 

para a comunidade e sobre o papel das casas e bancos como estratégia fortalecer a autonomia 

comunitária de acesso aos recursos genéticos; 

 Conhecer o território do Sertão de Pajeú e Sertão Central; 

 Conhecimento sobre segurança e soberania alimentar;  

 Experiências com prestação de serviço e formações com mulheres agricultoras; 

 Conhecimento sobre a temática dos Direitos Humanos, Gênero, Raça/cor bem como políticas 

públicas e sociais; 

 Habilidade para trabalhar com rede de parceiros/profissionais, demais instâncias e instituições; 

 Comportamento ético nas relações sociais e no trabalho; 

 Habilidade verbal e escrita; 

 Capacidade para trabalhar com equipe multidisciplinar; 

 Experiência em desenvolvimentos comunitários; 

 Conhecimentos sobre direitos das mulheres e enfrentamento a violência contra mulher; 

 Ter experiência e Carteira de habilitação para conduzir veículos; 

 

3.2 Tarefas e Responsabilidades  

 

 Participar de reuniões de planejamento, alinhamento e acompanhamento do projeto e de outras 

demandas da CMN; 

 Ministrar formação para construção dos Planos de Coleta e Comercialização em rede; 

 Ministrar formação na abordagem sobre Conceitos básicos que envolvem a restauração florestal: 

sucessão ecológica e reflorestamento; 

 Capacitar mulheres sobre as etapas e cuidados necessários para garantir a qualidade das sementes 

florestais e sua reprodução (extração/catação/coleta, beneficiamento, secagem, armazenamento, 

semeadura); 

 Capacitar as mulheres sobre a produção/catação/coleta de sementes nativas próprias dos biomas 
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envolvidos; 

 Articular a rede do território de atuação e parceiros/as em torno das demandas da CMN na 

comunidade; 

   Entregar insumos e equipamentos necessários ao público envolvido  durante o projeto; 

 Elaborar relatórios técnicos sobra as atividades realizadas; 

 Elaborar materiais didáticos para atividades; 

 
3.3 Não poderão participar desta seleção servidor público, ativo, inativo e pensionista, a empregado 

público e servidor público integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública na administração 

direta ou indireta. Conforme Termo de Fomento nº 004/2022 celebrado entre a SEMAS-PE e CMN. 

 

3.4.   Enviar proposta conforme especificado abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT V. UNIT V. TOTAL 

01  
Consultoria para ações de 

formações que deverão 

contemplar 04 (quatro) eixos 

que se complementem e 

proporcionem o (re) 

conhecimento da realidade que 

envolve os conhecimentos sobre: 

I. Manejo, gestão, uso e 

comercialização de 

sementes nativas 

para alimentação e 

reflorestamento;  
 

II. Aprimoramento dos 

conhecimentos sobre 

o bioma e as 

sementes nativas;  
 

 
III. Construção de planos 

de coleta e de 

comercialização por 

rede mesorregional; 
 
IV. Concertação da rede 

pernambucana de 

mulheres e sementes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 
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com devolutiva para 

a sociedade do 

processo vivenciado. 

  

 

 
4. O PROCESSO SELETIVO CONSTARÁ DE DUAS ETAPAS DISTINTAS: 

1. Análise dos currículos e propostas de preços; 

2. Entrevista. 

 

5. AS ETAPAS SERÃO REALIZADAS CONFORME CALENDÁRIO ABAIXO: 

 

 Período de envio dos currículos –   01.09.2022 a 04.09.2022   para os e- mails: 

cmn@casadamulherdonordeste.org.br com nome SELEÇÃO EDUCADORA/OR no assunto do 

email; 

 05 de setembro de 2022- Divulgação do resultado preliminar e convocação para entrevistas; 

 06 de setembro de 2022 – Realização das entrevistas; 

 08 de setembro de 2022 – Divulgação do resultado final;  

 09 de setembro de 2022 data de contratação;  

 

6. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS: 

 

 Não serão aceitos currículos e propostas recebidos fora do prazo estipulado nesse edital; 

 No currículo, serão analisados os seguintes aspectos: experiência de trabalho com mulheres 

no sertão do Pajeú, conhecimento do contexto do semiárido, conhecimento sobre a importância da 

diversidade de sementes para a comunidade e sobre o papel das casas e bancos como estratégia 

fortalecer a autonomia comunitária de acesso aos recursos genéticos, experiências com prestação 
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de serviço e formações com mulheres agricultoras. Atividades relacionadas ao Termo de Fomento 

nº 004/2022 celebrado entre a SEMAS-PE e CMN, e como tais, previstas no Plano de Trabalho. 

 

7.  ENTREVISTA: 

 A entrevista será destinada a avaliar as habilidades e requisitos requeridos para o cargo, 

citados neste edital;  

 As entrevistas poderão ser realizadas através de vídeo chamada; 

 

8. DA CONTRATAÇÃO: 

a) O início do trabalho está previsto para 09 de setembro de 2022. 

b) O (a) profissional aprovada (o) no processo seletivo deverá aguardar as orientações do setor 

administrativo financeiro sobre os trâmites e documentos para contratação. 

 

9 . A presente Cotação de Preço será regida pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e do Decreto 

Estadual nº 44.474 de 23 de maio de 2017 e da Lei nº 17.033/2020, de 28 de agosto de 2020 (que 

estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado de Pernambuco para o exercício de 2021, nos 

termos dos arts. 37, inciso XX; 123, § 2º; 124, § 1º, inciso I, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 31, de 2008; e 131, da Constituição do Estado de Pernambuco). 

 

 

Recife, 01 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Ariane Moraes de Araújo 

Diretora Administrativa e Financeira 

 

 

 


