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AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO Nº.  01/2016 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
 
O Projeto de Geração de Renda para População em Situação de Rua no DF – Convênio 
812021/2014, celebrado entre Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico Arthur de 
Andrade e o Ministério do Trabalho e Emprego por intermédio da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária – SENAES/MTE.  
A comissão de licitação torna pública a seguinte retificação, no item 2. DAS FUNÇÕES E 
ATRIBUIÇÕES e 3. DA ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS: 
 
Onde se lê:  

2. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES 
O profissional contratado deverá realizar as funções e atribuições aqui definidas e 
explicitadas no Anexo I – Termo de Referência: 
a) Realizar processo de formação técnica através de oficinas, encontros, rodas de conversas, 
reuniões nos princípios da Educação Popular Freireana e/ou Metodologia Participativa com 
desenvolvimento de temas norteadores: de economia solidária, associativismo e 
cooperativismo, formação em sociopolítica, direitos e deveres, movimento social, tipos de 
inclusão ao mercado de trabalho, gestão financeira, geração de renda para a população em 
situação de rua, totalizando 66 oficinas/encontros e reuniões por cada profissional 
contratado. 
3. DA ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 
1. Realizar processo de formação técnica através de oficinas, encontros e rodas de conversas 
nos princípios da Educação Popular Freireana e/ou Metodologia Participativa com 
desenvolvimento de temas norteadores: de economia solidária, associativismo e 
cooperativismo, formação em sociopolítica, direitos e deveres, movimento social, tipos de 
inclusão ao mercado de trabalho, gestão financeira, geração de renda para a população em 
situação de rua, totalizando 66 oficinas/encontros e ou reuniões por cada profissional 
contratado. 

 
Leia-se:  

2. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES 
O profissional contratado deverá realizar as funções e atribuições aqui definidas e 
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3. DA ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 
1. Realizar processo de formação técnica através de oficinas, encontros e rodas de conversas 
nos princípios da Educação Popular Freireana e/ou Metodologia Participativa com 
desenvolvimento de temas norteadores: de economia solidária, associativismo e 
cooperativismo, formação em sociopolítica, direitos e deveres, movimento social, tipos de 
inclusão ao mercado de trabalho, gestão financeira, geração de renda para a população em 
situação de rua, totalizando 33 oficinas/encontros e ou reuniões por cada profissional 
contratado. 

 
 
 

Brasília, 13 de abril de 2016. 
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