
EDITAL  145/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC, entidade de direito privado e de 

apoio à Universidade Federal de Lavras – UFLA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.905.127/0001-07, 

com sede no campus histórico da UFLA, s/n, nos termos da Lei Nacional nº. 8958/1994, Decreto 

Federal nº. 7.423/2010, por intermédio de seu Diretor Executivo,  no uso de suas atribuições legais 

e em cumprimento das normas previstas em seu Estatuto, torna público o presente Edital que 

regulamentará a seleção de profissional com experiência em  gestão de convênios, projetos e 

prestações de contas, visando futura contratação pelo regime CLT.  

Cargo: Gestor de Convênios, Projetos e Prestação de Contas 

Quantidade de vagas: 01 

Lotação: Departamento de Projetos 

Missão no setor: partindo da formalização do instrumento jurídico (convênio, contrato, termo de 

parceria, acordo de cooperação, dentre outros), o(a) profissional acompanhará todo o 

desenvolvimento do projeto, desde o termo de abertura à prestação de contas realizada ao término 

da vigência, perpassando assim, pela iniciação, planejamento, monitoramento e controle, 

contratações e encerramento. 

Atribuições do cargo:  

 atuar na tramitação, gerenciamento administrativo e financeiro referente aos convênios e 

contratos de projetos de extensão, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico oriundos de 

instituições públicas e privadas, norteados pelas normas internas da FUNDECC, em consonância 

com os regulamentos da instituição apoiada (UFLA) e de cada financiador em específico; 

 atuar na análise de pedidos de compras e contratações se preenchidos todos os requisitos e 

especificações, por meio de Sistema Informatizado, aferindo se há previsão no plano de 

trabalho, encaminhando-os ao Setor de Compras e Licitações, bem como ao Setor de 

Importações para processamento da aquisição e contratação.  

 atuar no controle e elaborar as prestações de contas parcial e final junto aos órgãos 

financiadores, inclusive possuir curso de capacitação na operação e gestão de projetos na 

Plataforma + Brasil (SICONV) do governo federal. 

 

Ambiente de trabalho com total comprometimento e Interface com outros setores:  

Além de observar as determinações da Direção Executiva, Direção Administrativa e da Direção 

Técnico-científica, o(a) profissional deverá manter continuamente a interface e comunicação com 

os setores de compras, licitações, importações, assessoria jurídica, gestão financeira e de pessoal, 

contabilidade, auditoria, logística, prestação de contas, dentre outros designados pela Fundação. 

O(a) analista de projetos ainda deverá inter-relacionar com o setor de captação (escritório de 

negócios) onde são realizados estudos mercadológicos, identificando e mapeando novas 

oportunidades correlatas a área de atuação da fundação como integrante do Terceiro Setor; 

Esse ambiente faz prospecção e desenvolvimento de projetos nas áreas de pesquisa e extensão, 

cultural, educacional, inovação, científica e/ou tecnológica; 



E ainda: (i) Consultoria em toda e qualquer área que envolva gestão de projetos públicos ou 

privados; (ii) Realização de eventos que aproximem nossos parceiros, visando novas iniciativas e 

ampliação de negócios no âmbito da inovação, ciência e tecnologia; (iii) Identificação de possíveis 

fontes e linhas de financiamentos, buscando viabilização de projetos públicos ou privados. 

Pré-requisitos para o cargo: 

 Nível Superior Completo em Administração, ou Administração Pública, ou Contabilidade, com 

especialização (lato sensu) em gestão de convênios e projetos na área pública. 

 Experiência de no mínimo 03 (três) anos com atuação na área afim em instituições públicas, 

liderança, planejamento, organização, administração, suporte gerencial e prestação de contas 

públicas.  

 Perfil: O(a) profissional deverá possuir facilidade de comunicação, dedicação, espírito de 

equipe, domínio na escrita da língua portuguesa e redação própria, requisitos necessários para 

elaboração de documentos oficiais.   

 Conhecimento básico em: contabilidade, instrumentos jurídicos – convênios e contratos, 

controladoria, compras e gestão de projetos.  

 Informática Intermediária: Word e Excel. 

 Idade mínima de 18 anos completos. 

Regime:  

 CLT – Jornada de trabalho de 44 horas semanais; 

 Valor do salário Mensal: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 Benefícios: vale alimentação (R$420,00), vale transporte, 60% do plano de saúde Unimed pago 

pela empresa e convênio de plano odontológico, caso opte, por conta do optante e finalmente 

capacitação continuada custeada pela fundação. 

Seleção: 

 Processo de seleção/contratação: Análise de Currículo/Entrevista; 

 Aprovação em exame médico admissional; 

 Início do Processo: 23/11/2021 

Obs: A critério da Contratante poderão ser realizados outras etapas para seleção para a seleção. 

Os interessados deverão encaminhar os currículos acompanhados de documentos comprobatórios 

de formação (certificado e histórico escolar) e cursos de especialização lato senso na área afim, para 

o e-mail: fundecc@fundecc.org.br até as 23h59min do dia 06/12/2021.  

No título do e-mail de inscrição é necessário informar o número do Edital 145/2021 e nome do 

cargo: Analista de Convênios, Projetos e Prestação de Contas. 

Resultado:  O resultado final será publicado no website da FUNDECC: www.fundecc.org.br  

Lavras-MG, 22 de novembro de 2021.  

 

ANTONIO CARLOS CUNHA LACRETA JUNIOR 

Diretor Executivo - FUNDECC 

http://www.fundecc.org.br/

