A UNIÃO NACIONAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E
ECONOMIA SOLIDÁRIA (Unicafes), inscrita no CNPJ sob o n. 07.738.836/0001-37 torna
público a abertura de cadastro para composição de banco de currículos, que deverão ser enviados
para o e-mail: convenios@unicafes.org.br, até o dia 31/10/2022, de acordo com os seguintes
perfis:

1 - Profissionais em Negócios e Acesso aos Mercados:

1.1. Possuir nível superior, com especialização em desenvolvimento em áreas correlatas a ciências
humanas, agrárias, sociais aplicadas e/ou exatas vinculadas ao tema inovações para acesso aos
mercados nas Cooperativas.

1.2. Comprovar experiência, no mínimo de 3 anos, na elaboração de material didático,
desenvolvimento de documento orientador sobre temas relacionados ao Cooperativismo e com
pesquisas já desenvolvidas em temas relacionadas em negócios e acesso aos mercados, prevendo
possível desenvolvimento de novos projetos de extensão e pesquisa em cursos de mestrado ou
doutorado.

1.3. Comprovar experiência prática em assessoramento às cooperativas da agricultura familiar
para negócios e acesso a mercados.
1.4. Conhecimento e experiência na elaboração e implementação de conteúdos relacionados a
negócios e a mercados no cooperativismo solidário, prevendo diversificação de frentes de
comercialização, com maior especialidade nas vendas para os programas institucionais e mercado
convencional.

1.5. Conhecimento da realidade sociopolítica do país, especialmente da agricultura familiar,
cooperativismo e economia solidária e experiência no desenvolvimento de cursos no formato EaD.

1.6. Disponibilidade em participar e realizar treinamentos virtuais e/ou presenciais com a equipe
da Unicafes, afiliadas e parceiros.

1.7. Disponibilidade para participar de reuniões virtuais e/ou presenciais com a equipe pedagógica

e Secretaria de Formação da Unicafes, durante a fase de produção e validação dos conteúdos.

1.8. Disponibilidade de tempo para acompanhar a construção e desenvolvimento dos cursos, assim
como acompanhar a gravação de videoaulas, podcast e avaliações com afiliadas da Unicafes.

1.9. Capacidade de produzir em grupo, atendendo normas e orientações do Núcleo de Educação
do Cooperativismo Solidário, com condições para atender novas demandas conceituais
demandadas pelos participantes dos cursos em EaD.

2 - Profissionais em Governança:

2.1. Possuir nível superior, com especialização em desenvolvimento em áreas correlatas a
ciências humanas, agrárias, sociais aplicadas e/ou exatas vinculadas ao tema de governança de
Cooperativas.

2.2. Comprovar experiência, no mínimo de 3 anos, na elaboração de material didático,
desenvolvimento de documento orientador sobre temas relacionados ao Cooperativismo e com
pesquisas já desenvolvidas em temas relacionados com Governança, prevendo possível
desenvolvimento de novos projetos de extensão e pesquisa em cursos de mestrado ou doutorado.

2.3. Comprovar experiência prática em assessoramento às cooperativas da agricultura familiar.

2.4. Conhecimento e experiência na elaboração e implementação de conteúdos relacionados aos
temas relacionados a participação e governança do cooperativismo solidário.

2.5. Conhecimento da realidade sociopolítica do país, especialmente da agricultura familiar,
cooperativismo e economia solidária e experiência no desenvolvimento de cursos no formato EaD.

2.6. Disponibilidade em participar e realizar treinamentos virtuais e/ou presenciais com a equipe
da Unicafes, afiliadas e parceiros.

2.7. Disponibilidade para participar de reuniões virtuais e/ou presenciais com a equipe pedagógica
e Secretaria de Formação da Unicafes, durante a fase de produção e validação dos conteúdos.

2.8. Disponibilidade de tempo para acompanhar a construção e desenvolvimento dos cursos, assim
como acompanhar a gravação de videoaulas, podcast e avaliações com afiliadas da Unicafes.

2.9. Capacidade de produzir em grupo, atendendo normas e orientações do Núcleo de Educação
do Cooperativismo Solidário, com condições para atender novas demandas conceituais
demandadas pelos participantes dos cursos em EaD.

3 - Profissionais em Gestão:

3.1. Possuir nível superior, com especialização em desenvolvimento em áreas correlatas a ciências
humanas, agrárias, sociais aplicadas e/ou exatas vinculadas ao tema gestão de Cooperativas.

3.2. Comprovar experiência, no mínimo de 3 anos, na elaboração de material didático,
desenvolvimento de documento orientador sobre temas relacionados ao Cooperativismo e com
pesquisas já desenvolvidas em temas relacionados com Gestão, prevendo possível
desenvolvimento de novos projetos de extensão e pesquisa em cursos de mestrado e/ou doutorado.

3.3. Comprovar experiência prática em assessoramento às cooperativas da agricultura familiar.

3.4. Conhecimento e experiência na elaboração e implementação de conteúdos relacionados aos
temas relacionados a gestão do cooperativismo Solidário, prevendo inovações para ampliar a
construção de estratégias para aprimorar gestão social, financeira e comercial das Cooperativas.

3.5. Conhecimento da realidade sociopolítica do país, especialmente da agricultura familiar,
cooperativismo e economia solidária e experiência no desenvolvimento de cursos no formato EaD.

3.6. Disponibilidade em participar e realizar treinamentos virtuais e/ou presenciais com a equipe
da Unicafes, afiliadas e parceiros.

3.7. Disponibilidade para participar de reuniões virtuais e/ou presenciais com a equipe pedagógica
e Secretaria de Formação da Unicafes, durante a fase de produção e validação dos conteúdos.

3.8. Disponibilidade de tempo para acompanhar a construção e desenvolvimento dos cursos, assim
como acompanhar a gravação de videoaulas, podcast e avaliações com afiliadas da Unicafes.

3.9. Capacidade de produzir em grupo, atendendo normas e orientações do Núcleo de Educação
do Cooperativismo Solidário, com condições para atender novas demandas conceituais
demandadas pelos participantes dos cursos em EaD.

4 - Profissionais em Políticas para as Mulheres:
4.1. Possuir nível superior, com especialização em desenvolvimento em áreas correlatas a ciências
humanas, agrárias, sociais aplicadas e/ou exatas vinculadas à política para as mulheres.

4.2. Comprovar experiência, no mínimo de 3 anos, na elaboração de material didático,
desenvolvimento de documento orientador sobre temas relacionados ao Cooperativismo e com
pesquisas já desenvolvidas em temas relacionados com Mulheres, prevendo possível
desenvolvimento de novos projetos de extensão e pesquisa em cursos de mestrado e/ou doutorado.

4.3. Comprovar experiência prática em assessoramento às cooperativas da agricultura familiar.

4.4. Conhecimento e experiência na elaboração e implementação de conteúdos relacionados aos
temas relacionados a políticas de mulheres no cooperativismo solidário, prevendo inovações para
ampliar a construção de estratégias para aprimorar gestão social, financeira e comercial das
Cooperativas.

4.5. Conhecimento da realidade sociopolítica do país, especialmente da agricultura familiar,
cooperativismo e economia solidária e experiência no desenvolvimento de cursos no formato EaD.

4.6. Disponibilidade em participar e realizar treinamentos virtuais e/ou presenciais com a equipe
da Unicafes, afiliadas e parceiros.

4.7. Disponibilidade para participar de reuniões virtuais e/ou presenciais com a equipe pedagógica
e Secretaria de Formação da Unicafes, durante a fase de produção e validação dos conteúdos.

4.8. Disponibilidade de tempo para acompanhar a construção e desenvolvimento dos cursos, assim
como acompanhar a gravação de videoaulas, podcast e avaliações com afiliadas da Unicafes.

4.9. Capacidade de produzir em grupo, atendendo normas e orientações do Núcleo de Educação
do Cooperativismo Solidário, com condições para atender novas demandas conceituais
demandadas pelos participantes dos cursos em EaD.

5 - Profissionais em Políticas para Jovens:

5.1. Possuir nível superior, com especialização em desenvolvimento em áreas correlatas a ciências
humanas, agrárias, sociais aplicadas e/ou exatas vinculadas à política para as mulheres.

5.2. Comprovar experiência, no mínimo de 3 anos, na elaboração de material didático,
desenvolvimento de documento orientador sobre temas relacionados ao Cooperativismo e com
pesquisas já desenvolvidas em temas relacionados com jovens no cooperativismo solidário,
prevendo possível desenvolvimento de novos projetos de extensão e pesquisa em cursos de
mestrado e/ou doutorado.

5.3. Comprovar experiência prática em assessoramento às cooperativas da agricultura familiar.

5.4. Conhecimento e experiência na elaboração e implementação de conteúdos relacionados aos
temas com jovens no cooperativismo solidário, prevendo inovações para ampliar a construção de
estratégias para aprimorar gestão social, financeira e comercial das Cooperativas.

5.5. Conhecimento da realidade sociopolítica do país, especialmente da agricultura familiar,
cooperativismo e economia solidária e experiência no desenvolvimento de cursos no formato EaD.

5.6. Disponibilidade em participar e realizar treinamentos virtuais e/ou presenciais com a equipe
da Unicafes, afiliadas e parceiros.

5.7. Disponibilidade para participar de reuniões virtuais e/ou presenciais com a equipe pedagógica
e Secretaria de Formação da Unicafes, durante a fase de produção e validação dos conteúdos.

5.8. Disponibilidade de tempo para acompanhar a construção e desenvolvimento dos cursos, assim
como acompanhar a gravação de videoaulas, podcast e avaliações com afiliadas da Unicafes.

5.9. Capacidade de produzir em grupo, atendendo normas e orientações do Núcleo de Educação

do Cooperativismo Solidário, com condições para atender novas demandas conceituais
demandadas pelos participantes dos cursos em EaD.

6. Profissionais em Assessoria Administrativa:

6.1. Possuir nível superior, em qualquer área.

6.2. Comprovar experiência para executar serviços de assessoria nas atividades administrativas.
Receber e dar o seguimento devido às informações e documentos destinados ao registro e controle
dos processos sob responsabilidade. Utilizar sistemas informatizados aplicáveis à função para o
controle e gestão de informações. Organizar e arquivar documentos e prestar suporte à área na
execução das rotinas conforme demanda.
6.3. Domínio das principais ferramentas Microsoft Office (Excel, Power Point).
6.4. Conhecimento da realidade sociopolítica do país, especialmente da agricultura familiar,
cooperativismo e economia solidária.

6.5. Disponibilidade em participar e realizar treinamentos virtuais e/ou presenciais com a equipe
da Unicafes, afiliadas e parceiros.

6.6. Disponibilidade para participar de reuniões virtuais e/ou presenciais com a equipe pedagógica
e Secretaria de Formação da Unicafes, durante a fase de produção e validação dos conteúdos.
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