
 

EDITAL DE SELEÇÃO EXTERNA PARA CONTRATAÇÃO. 
 

A empresa Megaquality Brasil, empresa de consultoria com mais de 20 anos de atuação em projetos 
em diversos estados do país, divulga por meio deste edital que está recrutando pessoas para fazer parte de um 
projeto a ser desenvolvido pelos próximos 12 (doze) meses no estado de Minas Gerais. 

 

Função 
Qtde de 
Vagas 

Formação / Experiência Requerida 
Local de Residência 

Preferencial 
Valor da 

Remuneração Mensal 
  Curso de graduação de nível superior completo 

em Administração, Direito, Economia, 
Gestão Pública, Ciências Sociais, Antropologia, 
Assistência Social, e, preferencialmente, pós- 
graduação (completa ou em curso) em áreas 
relacionadas às atividades propostas, como 
geração de renda ou atendimento a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

 

 
Mata Verde; 

Bandeira; 

Santo Antônio do Jacinto; 

 
 
 
 
 

Valor à Combinar 

 
Coordenador de 
Microrregião A 

 

1 Experiência em projetos de inclusão produtiva; 
de gestão de negócios, preferencialmente de 
grupos produtivos; conhecimento sobre 
projetos ou políticas de geração de renda, ou 
uso de tecnologias produtivas e tecnologia 
social, e educação popular; conhecimentos 
sobre economia e geografia da região; boa 
comunicação oral e escrita; conhecimento de 
softwares de escritório 

Palmópolis; 

Felisburgo; 

Joaíma. 

 

Ou cidades próximas. 

(Obs: Pela política interna da 
empresa, em posições 

consideradas estratégicas o valor 
de remuneração é confidencial e 

tratado durante o decorrer do 
processo seletivo) 

  (CH: 40h Semanal)   

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador de 
Microrregião B 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Curso de graduação de nível superior completo 
em Administração, Direito, Economia, 
Gestão Pública, Ciências Sociais, Antropologia, 
Assistência Social, e, preferencialmente, pós- 
graduação (completa ou em curso) em áreas 
relacionadas às atividades propostas, como 
geração de renda ou atendimento a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

 

Experiência em projetos de inclusão produtiva; 
de gestão de negócios, preferencialmente de 
grupos produtivos; conhecimento sobre 
projetos ou políticas de geração de renda, ou 
uso de tecnologias produtivas e tecnologia 
social, e educação popular; conhecimentos 
sobre economia e geografia da região; boa 
comunicação oral e escrita; conhecimento de 
softwares de escritório 

Monte Formoso; 

Ponto dos Volantes; 

Comercinho; 

Chapada do Norte; 

São Sebastião do Maranhão; 

São José do Jacuri; 

São José da Safira; 
 

 
Ou cidades próximas. 

 
 
 
 

Valor à Combinar 
 

(Obs: Pela política interna da 
empresa, em posições 

consideradas estratégicas o 
valor de remuneração é 

confidencial e tratado durante 
o decorrer do processo 

seletivo) 

  (CH: 40h Semanal)   

  Curso de graduação de nível superior completo 
em Administração, Direito, Economia, 
Gestão Pública, Ciências Sociais, Antropologia, 
Assistência Social, e, preferencialmente, pós- 
graduação (completa ou em curso) em áreas 
relacionadas às atividades propostas, como 
geração de renda ou atendimento a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

Congonhas do Norte; 

Morro do Pilar; 

Senhora do Porto; 

Nova Belém; 

 
 
 
 
 

Valor à Combinar 

 

Coordenador de 
Microrregião C 

 

1 
Experiência em projetos de inclusão produtiva; 
de gestão de negócios, preferencialmente de 
grupos produtivos; conhecimento sobre 
projetos ou políticas de geração de renda, ou 
uso de tecnologias produtivas e tecnologia 
social, e educação popular; conhecimentos 
sobre economia e geografia da região; boa 
comunicação oral e escrita; conhecimento de 
softwares de escritório 

Nacip Raydan; 

Alvarenga; 

Imbé de Minas; 

 
Ou cidades próximas. 

(Obs: Pela política interna da 
empresa, em posições 

consideradas estratégicas o valor 
de remuneração é confidencial e 

tratado durante o decorrer do 
processo seletivo) 

  (CH: 40h Semanal)   



 

 

  Curso de graduação de nível superior completo 
em Administração, Direito, Economia, 
Gestão Pública, Ciências Sociais, Antropologia, 
Assistência Social, e, preferencialmente, pós- 
graduação (completa ou em curso) em áreas 
relacionadas às atividades propostas, como 
geração de renda ou atendimento a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

Orizânia; 

Pedra Bonita; 

Sericita; 

Araponga; 

 
 
 
 
 

Valor à Combinar 

Coordenador de 
Microrregião D 

 

1 Experiência em projetos de inclusão produtiva; 
de gestão de negócios, preferencialmente de 
grupos produtivos; conhecimento sobre 
projetos ou políticas de geração de renda, ou 
uso de tecnologias produtivas e tecnologia 
social, e educação popular; conhecimentos 
sobre economia e geografia da região; boa 
comunicação oral e escrita; conhecimento de 
softwares de escritório 

Fervedouro; 

Cipotânea 

 
Ou cidades próximas. 

(Obs: Pela política interna da 
empresa, em posições 

consideradas estratégicas o valor 
de remuneração é confidencial e 

tratado durante o decorrer do 
processo seletivo) 

  (CH: 40h Semanal)   

  Ensino médio completo, e preferencialmente 
ensino superior em áreas relacionadas às 
atividades propostas, tais como Administração, 
Direito, Economia, Ciências Sociais, Assistência 
Social, cursos relacionados à agropecuária e 
geração de renda. 

 
Bandeira; Felisburgo; Joaíma; Mata 
Verde; Monte Formoso; Palmópolis; 
Santo Antônio do Jacinto; Chapada 
do Norte; Comercinho; Ponto dos 

Volantes; Congonhas do Norte; 

 
 

 
Valor à Combinar 

Agente de Inclusão 
Socioprodutiva 

 

1 
Experiência em projetos/ações de geração de 
renda, preferencialmente voltados a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social; 
conhecimento sobre economia, geografia e 
público beneficiário do município em que 
atuará; experiência em atividades de 
mobilização e sensibilização; preferencialmente 
deverão ser trabalhadores residentes no 
município de atuação. 
(CH: 40h Semanal) 

Alvarenga; Nacip Raydan; Nova 
Belém; São José da Safira; São José 

do Jacuri; São Sebastião do 
Maranhão; Senhora do Porto; 

Morro do Pilar; Araponga; 
Fervedouro; Orizânia; Pedra Bonita; 
Sericita; Cipotânea; Imbé de Minas 

 

(Obs: Pela política interna da 
empresa, em posições 

consideradas estratégicas o valor 
de remuneração é confidencial e 

tratado durante o decorrer do 
processo seletivo) 

Obs: Para todas as funções é imprescindível que os candidatos possuam disponibilidade para viagens, e conhecimentos acerca de 
redação de relatórios e organização documental de modo compatível com suas funções. 

 

1. SOBRE O PROJETO 
 

O Projeto Trajeto Renda, tem como objetivo a promoção da inclusão socioprodutiva dos indivíduos e famílias em situação 
de vulnerabilidade social, por meio do fomento ao trabalho por conta própria e à produção em grupos autogestinonários e 
autossustentáveis para a geração de renda. O projeto faz parte do Programa Percursos Gerais do governo do estado de 
Minas Gerais. 

 
 

A Megaquality Brasil foi contratada pelo Governo do Estado para execução deste projeto. Portanto, a contratação se dará 
por meio da empresa. O processo da seleção, os candidatos selecionados e quaisquer decisões acerca desta contratação de 
pessoas se dará pela empresa de forma isenta de qualquer intervenção ou vínculo com o estado, municípios e governos. 
(A Contratação pela empresa não configura vínculo empregatício com nenhum órgão público) 

 
 

O Programa Percursos Gerais é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais - SEDESE 
que visa aprimorar as condições para que os cidadãos transitem de uma situação de vulnerabilidade para a autonomia 
social, através de ações inovadoras envolvendo a proteção social,garanti a dos direitos, acesso ao mundo do trabalho e 
empreendedorismo, na perspectiva intersetorial. 

 
 

A meta geral é o atendimento a 3.160 pessoas, prioritariamente inscritas no CadÚnico, nos 26 municípios mineiros 
determinados pelo Programa Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, os quais foram selecionados com base no Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) - e outras condições. 



 

Para esta etapa do programa, as ações do programa serão executadas em 26 municípios das Diretorias Regionais da SEDESE 
de Almenara; Araçuaí; Curvelo; Governador Valadares; Metropolitana; Muriaé; São João Del Rei e Timóteo, que 
compreende os seguintes municípios: Bandeira; Felisburgo; Joaíma; Mata Verde; Monte Formoso; Palmópolis; Santo 
Antônio do Jacinto; Chapada do Norte; Comercinho; Ponto dosVolantes; Congonhas do Norte; Alvarenga; Nacip Raydan; 
Nova Belém; São José da Safira; São José do Jacuri; São Sebasti ão do Maranhão; Senhora do Porto; Morro do Pilar; 
Araponga; Fervedouro; Orizânia; Pedra Bonita; Sericita; Cipotânea; Imbé de Minas. 

 
 

2. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Os interessados em participar do processo seletivo para alguma das vagas, deverão encaminhar seu currículo 
para os e-mails: contato@megaqualitybrasil.com.br  e cassia@megaqualitybrasil.com.br. O assunto do e-mail deverá ser: 
Candidatura para vaga no projeto “Trajeto Renda 2023”. 

 
É necessário que o candidato redija um e-mail se apresentando e deixando claro para qual vaga pretende se 

candidatar, e além disso, que demonstre cumprir os requisitos por meio da documentação que deve ser enviada em anexo 
ao currículo. 

 
Após a análise dos currículos, a Megaquality Brasil fará o agendamento de entrevistas com os candidatos que 

tiveram seus currículos selecionados em uma primeira filtragem. As entrevistas serão por videoconferência e testes podem 
ser aplicados para validar o conhecimento dos participantes. 

 
Mais detalhes sobre as vagas, atribuições e formas de contratação e trabalho serão repassados durante o 

andamento do processo seletivo, em especial no período de entrevistas por videoconferência. 
 
 
 

3. PRAZO DE SELEÇÃO. 
 

Os interessados deverão enviar seus currículos entre os dias 15/01/2023 e 30/01/2023. As entrevistas poderão 
ser agendadas a qualquer tempo durante este período. 

 
 
 
 

4. DÚVIDAS E CONSULTAS 
 

Para contato com a empresa Megaquality Brasil, os interessados poderão enviar e-mail para o endereço: 
contato@megaqualitybrasil.com.br  e cassia@megaqualitybrasil.com.br ou pelo Telefone: (43) 3024-1006. 

 
 

 

12 de Janeiro de 2023. 

mailto:contato@megaqualitybrasil.com.br%20%20e%20cassia@megaqualitybrasil.com.br.

