
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL 03/2016 

DIST II – DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO 

PROJETO  

#SouAlterosa 

 

Contratação de Agente comunitário 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

1. Objetivo do Projeto 

 

O Projeto #SouAlterosa tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida dos moradores do Conjunto Alterosa, a partir da promoção do capital 

social e fortalecimento da identidade cultural coletiva, do estabelecimento da 

governança, da busca por cooperação entre os diversos atores, por meio de 

processos participativos, de maneira a criar as bases para a sustentabilidade de um 

desenvolvimento territorial integrado. 

 

2. Objetivos específicos 

 

 Realizar diagnóstico participativo; 

 Promover a governança territorial; 

 Construir Plano de Desenvolvimento local; 

 Promover o desenvolvimento sociocultural e comunicacional; 

 Qualificar as condições ambientais e urbanísticas do Empreendimento; 

 Promover a cultura da paz por meio do exercício da mediação de conflitos, da 

cidadania e da prevenção à violência; 

 Promover o monitoramento e a avaliação de processos e resultados do 

Programa DIST Residencial Alterosa; 

 

3. Introdução 

 

O projeto #SouAlterosa trata-se de um consórcio de organizações sociais (ISER1, 

NAPP2 e IBC3), com apoio do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, e 

                                                            
1 Instituto de Estudos da Religião (ISER) é uma organização da sociedade civil, de caráter laico, comprometida e 

dedicada à causa dos direitos humanos e da democracia. Surgida no contexto brasileiro dos anos 1970, objetiva 

promover estudos, pesquisas e também intervenção social a partir de eixos temáticos plurais da sociedade 

brasileira, como a defesa e a garantia de direitos, segurança pública, meio ambiente, diversidade religiosa, entre 

outros. 



 

 
 

 
 
 

tem por objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 1.640 

famílias moradoras do Residencial Alterosa - um empreendimento do programa 

Minha Casa Minha Vida, localizado na regional do Veneza, no município de 

Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte em Minas Gerais. 

 

O Residencial ocupa parte da área de um loteamento maior próximo à BR 040, cujas terras, 

na maior parte,  continuam livres, em região integrada na malha urbana local, mas com 

ausência de serviços públicos urbanos essenciais, tais como: educação, saúde, segurança 

pública, entre outros. 

 

O Conjunto Residencial Alterosa foi construído com recursos do Programa Minha Casa 

Minha Vida, e é composto por 11 quadras, que abrigam 82 blocos de 20 apartamentos, 

sendo que cerca de 6,5 mil pessoas foram contempladas por meio de sorteio entre as 

famílias cadastrados na Prefeitura de Ribeirão das Neves para o programa. Importante 

esclarecer que uma das quadras está vinculada ao PAC, e que atendeu a população oriunda 

de áreas de riscos identificadas pela prefeitura municipal.  

 

Os apartamentos têm área privativa de 41 m², divididos em 2 quartos, sala, banheiro, 

cozinha e área de serviço, com um acabamento regular do que o padrão geralmente visto 

em empreendimentos atuais do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Por exemplo: possuem 

as portas com bandeiras e os chuveiros com box de vidro temperado, dentre outras 

especificidades materiais e que levam o custo da unidade habitacional.  

 

Desta forma, o presente Projeto #SouAlterosa tem por finalidade a execução de atividades 

conforme objetivos específricos destacados acima, no prazo de 24 meses, a contar do mês 

de julho de 2016 até julho de 2018. 

                                                                                                                                                                              
2 Núcleo de Assessoria, Planejamento e Pesquisa (NAPP). Criado em 1991, o Núcleo de Assessoria, Planejamento 

e Pesquisa (NAPP) é uma sociedade civil sem fins lucrativos, constituída por profissionais ligados às áreas 

urbanístico-ambiental e sócio-econômica. Sua finalidade é realizar trabalhos técnicos de suporte a ações de 

interesse público, governamentais ou não, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, o 

desenvolvimento sócio-econômico e o aprimoramento do meio ambiente natural e construído. 
3 O Instituto Bem Cultural (IBC) é uma associação federativa, de direito privado, não governamental, sem fins 

lucrativos que reúne pessoas e instituições de todo o território nacional, foi criado em 2011, com sede em Brasília. 

Tem como finalidade geral a promoção, difusão e a preservação do patrimônio cultural brasileiro e de sua 

diversidade, pela atuação nas áreas cênicas, música, artes plásticas, artes populares, artes visuais, literatura, 

gastronomia, na preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro, material e imaterial e do meio ambiente. 

   

 



 

 
 

 
 
 

 

4. Número  

0157.009/2016. DIST 

 

5. Função no Projeto 

Agente comunitário 

 

6. Objetivo da contratação 

Auxiliar na área física urbanística e social do Projeto #SouAlterosa com as 

atividades técnicas e administrativas relativa ao desenvolvimento das ações 

de pesquisa e levantamentos de dados e redigir relatórios das ações 

propostas  

 

7. Descrição das Atividades 

 

- Realizar levantamento de dados sociais e físico urbanísticos no 

Residencial Alterosa e seus moradores; 

- Realizar reuniões com moradores, após a capacitação; 

- Escrever relatórios dessas reuniões; 

- Registrar dados físico e urbanísticos, após capacitação 

-  Registrar dados sociais, após capacitação 

 

 

 

 

8. Qualificação exigida 

- Ensino médio completo  

- Domínio de uso de computador e habilidade em Word e Excel; 

- Habilidade para redação de textos; 

- Boa capacidade e sensibilidade para atender e comunicar-se com 

pessoas e moradores residentes do Conjunto Alterosa; 



 

 
 

 
 
 

- Capacidade de organização; 

- Será considerada uma vantagem, experiências comprovadas conforme 

critérios estabelecidos neste edital; 

- Será considerada uma vantagem, se o candidato (a) for morador (a) do 

Conjunto Alterosa e/ou do município de Ribeirão das Neves; 

 

9. Processo de seleção 

- Fase 1: Análise de currículo (classificatória) 

- Fase 2: Entrevista (classificatória) 

 

10. Nome do coordenador 

Ariane Gontijo 

 

11. Localidade do trabalho 

Conjunto Alterosa, em Ribeirão das Neves/MG. 

 

12. Vigência do trabalho 

Dezembro de 2016 a novembro de 2017. 

 

13. Tipo de contratação 

MEI – Micro-empreendedor-individual 

 

14. Remuneração 

R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) mensais mediante a entrega dos 

Produtos em formato de relatório, fotos e lista de presença das reuniões 

 

15. Produtos  

ETAP

A 

PRODUTO INSUMOS MÊS DE 

ENTREGA 

1 Realização de a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 Janeiro de 



 

 
 

 
 
 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

g) Sistematizar as informações e dados colhidos na 

reunião a partir de orientações da coordenação do Projeto 

 

2017 

2 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

g) Sistematizar as informações e dados colhidos na 

reunião a partir de orientações da coordenação do Projeto 

 

 

Fevereiro de 

2017 

3 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

Março de 

2017 



 

 
 

 
 
 

g) Sistematizar as informações e dados colhidos na 

reunião a partir de orientações da coordenação do Projeto 

 

 

4 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

g) Sistematizar as informações e dados colhidos na 

reunião a partir de orientações da coordenação do Projeto 

 

 

Abril de 

2017 

5 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

g) Sistematizar as informações e dados colhidos na 

reunião a partir de orientações da coordenação do Projeto 

 

 

Maio de 

2017 

6 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

Junho de 

2017 



 

 
 

 
 
 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

g) Sistematizar as informações e dados colhidos na 

reunião a partir de orientações da coordenação do Projeto 

 

7 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

 

e  

 

Realizar um 

Fórum 

Comunitário 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

 

g) Realizar um Fórum Comunitário com os blocos que já 

tiveram as reuniões realizadas 

 

Julho de 

2017 

8 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

 

Agosto de 

2017 

9 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

Setembro de 

2017 



 

 
 

 
 
 

Alterosa atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

 

10 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

 

Outubro de 

2017 

12 Realização de 

reuniões por 

blocos no 

Conjunto 

Alterosa  

 

e  

 

Realizar um 

Fórum 

Comunitário 

a) Criar agenda de reuniões com um conjunto de 10 

blocos do Conjunto Alterosa 

b) Mobilizar os moradores desses blocos, com cartazes, 

folders, visitas às residências, participação em reuniões e 

atividades do Projeto #SouAlterosa 

c) Realizar reuniões com cada um dos Blocos programados 

para este período 

d) Criar com cada um dos blocos cronograma de reuniões, 

ações, planos, etc 

e) Fazer relatórios das reuniões e encaminhar à 

coordenação desta ação 

f) Acompanhar os encaminhamentos dos blocos 

 

g) Realizar um Fórum Comunitário com os blocos que já 

tiveram as reuniões realizadas 

Novembro 

de 2017 

 

 

16. Contato e cronograma de seleção 



 

 
 

 
 
 

 

O candidato deverá preencher o formulário em anexo informando as 

qualificações curriculares atinentes a este edital, para o e-mail  

soualterosas@gmail.com. Não serão aceitos emails com as candidaturas que 

não tiver o devido formulário preenchido. 

 Envio dos formulários com qualificações de currículo: entre 11 de 

novembro até 17 de novembro de 2016. 

 Publicação da seleção de análise de currículo: dia 21 de novembro de 

2016, no site www.iser.org.br   

 Entrevista: dia 22 de novembro (local a ser informado nas vésperas da 

realização da entrevista, no site junto à publicação dos selecionados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soualterosas@gmail.com
http://www.iser.org.br/


 

 
 

 
 
 

 

 

 

Formulário com qualificações de Currículo Vitae 

 

Nome do candidato (a)  

Endereço  

Contato telefônico  

E-mail  

Formação  

Experiências anteriores 
relativas às atividades 
exigidas neste edital 

Instituição, atividade que exerceu e período trabalhado 

 

 

Tem domínio em Excel 
e Word 

1. Excel:  (   ) SIM     (   ) NÃO 

2. WORD: (   ) SIM      (   ) NÃO 

É morador do Conjunto 
Alterosa ou de Ribeirão 
das Neves 

1. Conjunto Alterosa: (   ) SIM     (   ) NÃO 

2. Ribeirão das Neves: (   ) SIM     (   ) NÃO 

 


