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Barra do Turvo, 06 de Março de 2012 

 

Processo de Seleção 

 

Função:Coordenador administrativo-financeiro 

Atividades: Execução da parte administrativa e financeira de projetos. Cuidar das 

exigências legais (licitações, orçamentos, etc). Prestação de contas e relatórios financeiros. 

Orientar, cobrar e acompanhar a execução dos procedimentos administrativos adequados e a 

manutenção da documentação comprobatória de cada atividade arquivada e sistematizada 

conforme as normas legais e as exigências e orientações do patrocinador. 

Perfil desejado: Experiência na gestão administrativa e financeira de projetos e/ou ONGs. 

Conhecimento da legislação e procedimentos legais referentes repasses públicos. Organização. 

Iniciativa. Capacidade de trabalhar em equipe.  

O processo de seleção éum grande desafio e responsabilidade para nós. Entendemos que 

a primeira instância de seleção deve estar no âmbito das próprias pessoas que pensam em se 

candidatar. Por isto, pedimos à todas, que nos ajudem compaciência, amor e sinceridade em todo 

o processo.Procurem se informar um pouco mais sobre o tipo de trabalho que realizamos*** e 

depois reflitam se realmente sentem ter grande sintonia e muita vontade de se inserir neste 

trabalho. 

Na segunda instânciade seleção é a atual equipe da Cooperafloresta que vai começar a 

analisar currículos e respostas a 3 perguntas, conforme orientações que daremos ao final. 

A terceira etapa será uma conversa por skype entre a equipe da Cooperafloresta e os 

candidatos que passarem pelas duas etapas anteriores. 

A quarta e última etapa se dará através de um encontro presencial em Barra do Turvo.   
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A seguir estão as orientações relativas à segunda etapa do processo seletivo: 

Enviar para o e-mail cooperafloresta@gmail.com: 

A) Currículo 

B) Respostas as 3 perguntas abaixo: 

1) Qual sua motivação para vir trabalhar na Cooperafloresta? 

2) Quais aptidões e experiências o ajudam a exercer esta função? 

3) Necessidade ou pretensão salarial? 

 

***Estamos enviando em Anexo, um resumo acerca da Cooperafloresta. Também é possível ter 

acesso a algumas outras informações e olhares sobre a Cooperafloresta e seu trabalho, 

consultando, entre outras, as seguintes páginas: www.agroflorestar.org.br e 

www.cooperafloresta.org.br 
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Anexo  
 
 
Informações sobre a Cooperafloresta 

IDENTIFICAÇÃO 

CNPJ: 05.934.160/0001-21 
Endereço: Praça da Bíblia, 36 – Caixa Postal 32 – Centro 
CEP:11955-977 - Barra do Turvo – SP 
Telefone: 15-3577-1652 
e-mail: cooperafloresta1@yahoo.com.br 

IDENTIDADE 

A Cooperafloresta – Associação dos Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo e 

Adrianópolis, foi fundada 20/05/2003, como resultado da organização de agricultores 

agroflorestais familiares dos municípios de Barra do Turvo e Adrianópolis. É uma instituição da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, composta por famílias agricultoras. Está sediada no município 

de Barra do Turvo, onde funciona sua estrutura técnica e administrativa. Atua diretamente com 

112 famílias e indiretamente através de intercâmbios (excursões e visitas técnicas) organizações, 

agricultores, técnicos, universitários e consumidores dos Estados do Sul, São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

Sua diretoria é constituída por representantes de seus associados, eleitos em assembléia 

geral, com um mandato de dois anos. Conta com um Conselho de Representantes, formado por 1 

representante de cada grupo e/ou bairro que orienta as suas decisões e ações. Conta com 1 

Conselho Fiscal que acompanha as questões financeiras e contábeis. Possui 1 equipe de  

formada por técnicos e agentes multiplicadores que assessoram e acompanham as famílias 

agricultoras na produção, agroindustrialização, certificação e comercialização. 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pela Cooperafloresta nos últimos anos, encontram-

se as seguintes: 

 Organização das famílias agricultoras através de grupos por bairros nos municípios de Barra 

do Turvo, Adrianópolis e Bocaiúva do Sul; 
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 Formação, capacitação e assessoria em agroecologia e agrofloresta; Desenvolvimento de 

processos de gestão participativa da associação; 

 Estruturação do Núcleo Agroflorestal da Rede Ecovida de Agroecologia, envolvendo todos os 

agricultores ligados a Cooperafloresta; 

 Articulações institucionais voltadas para o desenvolvimento local e conservação do meio 

ambiente; 

 Comercialização solidária, direta e coletiva da produção dos associados através de 5 feiras 

ecológicas, Programa de Aquisição de Alimentos  da Agricultura Familiar (PAA), Circuito de 

Comercialização da Rede Ecovida de Agroecologia, quitandas, lojas, padarias e venda direta ao 

consumidor; 

 Articulação entre famílias agricultoras e consumidoras em torno das propostas de um mercado 

solidário e consumo consciente e responsável; 

 Planejamento da conversão integral e gradativa das unidades familiares para a agrofloresta 

agroecológica; 

 Assessoria na área de processamento da produção; 

 Facilitação do acesso ao crédito do governamental do Pronaf e a micro-crédito gestado 

internamente pela associação; 

 Desenvolvimento de áreas referenciais em sistemas agroflorestais, onde a produção farta e 

diversificada de alimentos é fruto da regeneração ambiental e do re-estabelecimento da cobertura, 

estrutura e dinâmica florestais, possibilitando também a re-ocupação humana e sustentável do 

espaço rural; 

 Sistematização das propriedades para geração de indicadores sociais, ambientais e 

econômicos; 

 Recepção de intercâmbios de agricultores, técnicos e consumidores; 

 Trabalho de Educação Ambiental com agricultores/as e crianças; 

 Busca de parcerias para tanto para desenvolver suas atividades como para ações conjuntas 

no âmbito da difusão da agroecologia e agrofloresta; 

 Elaboração de projetos e captação de recursos visando facilitar a consecução dos objetivos da 

associação; 

 Saneamento básico das casas dos agricultores e filtragem da água potável através de práticas 

alternativas de bioconstrução; 
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 Instalação de sistemas de transporte por cabo de aço e gravidade nas unidades familiares; 

 Aquisição coletiva de sementes e outros insumos; 

 Coleta de sementes florestais; 

 Produção de mudas florestais, frutíferas e hortaliças para os associados; 

 Agroindustrialização de uma parcela da produção, visando dar estabilidade e segurança ao 

sistema de comercialização direta da produção. 

 Interlocução e representação política nos mais diversos espaços e fóruns. Integra o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural de Barra do Turvo, o Conselho Gestor do Parque Estadual 

do Jacupiranga, o Conselho Municipal de Saúde de Barra do Turvo, Câmara Temática da 

Agricultura Familiar do Vale do Ribeira e o Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento 

da Região do Vale do Ribeira do Estado de São Paulo (Consad). No âmbito dos movimentos e 

organizações populares, participa da luta pelo reconhecimento dos quilombolas no Vale do 

Ribeira e de redes e articulações no âmbito da agroecologia e meio ambiente; 

 Escola Agroflorestal, espaço informal de formação e capacitação, onde a experiência da 

Cooperafloresta é socializada com pessoas (agricultores, técnicos, estudantes, gestores 

públicos e consumidores) de outros municípios, regiões e estados brasileiros. Em média 700 

pessoas participam anualmente das atividades realizadas pela Escola Agroflorestal. 
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