
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2021  

SESC IPARANA HOTEL ECOLÓGICO 

PROGRAMA EDUCAÇÃO 

PROJETO SESC ECOS CIDADANIA 
 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES - PROJETO SESC ECOS CIDADANIA  

EDIÇÃO 2021 

Caucaia, 28 de janeiro de 2021. 

 

O Serviço Social do Comércio/Sesc - Administração Regional no Estado do Ceará, através do Sesc 

Iparana Hotel Ecológico, torna público a abertura de processo seletivo para ingresso de 20 (vinte) 

participantes para o núcleo do “PROJETO SESC ECOS CIDADANIA”, obedecidas as normas e 

disposições contidas neste edital.  

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

O Sesc Ecos Cidadania é uma realização da Unidade Sesc Iparana Hotel Ecológico com o objetivo de 

sensibilizar os mais diversos coletivos sociais para a convivência sustentável com a natureza, através 

da mudança de comportamento e atitude, individual e coletiva, para que a preservação ambiental se 

torne uma realidade, e, que, novos aprendizados e conhecimentos do projeto seja a base para a 

disseminação e auxílio na formação de novos multiplicadores ambientais. Neste contexto, o Sesc 

Iparana Hotel Ecológico vem contribuindo com ações de promoção e método para a preservação dos 

recursos naturais e responsabilidade socioambiental. Assim, o projeto propõe práticas de compromisso 

ecológico que favorecem alternativas sustentáveis de bem-estar, além de, proporcionar o aprendizado 

coletivo de conhecimentos existentes voltados para a construção de uma sociedade mais consciente. O 

Projeto Sesc Ecos Cidadania é realizado na unidade Sesc Iparana Hotel Ecológico, situada no 

município de Caucaia/CE, ocorrendo sistematicamente às sextas-feiras de 8h as 10h30. 

  

As principais ações realizadas pelo projeto são: 

 Rodas de conversas na formação de novos multiplicadores ambientais; 

 Encontros Agroecológicos, palestras e exposições; 

 Oficinas de “artesanato natural”, “ideias sustentáveis” (3 R's - Reciclar, Reutilizar e Reduzir), 

cultivo orgânico e plantas medicinais; 

 Participação em eventos institucionais, feiras e congressos; 



 

 

 Participação nos Projetos Povos do Mar e Herança Nativa, através de exposição e oficinas. 

 

2. OBJETO 

 

Seleção de 20 (vinte) participantes para ingresso no núcleo do Projeto Sesc Ecos Cidadania do Sesc 

Iparana Hotel Ecológico que acontecerá em 2021, com 5 vagas de participantes suplentes, para 

preenchimento em caso de vacância.  A seleção e a realização do projeto para os participantes 

selecionados se dará de forma inteiramente gratuita, uma vez que o objetivo do projeto está 

relacionado ao desenvolvimento de atividades de cunho socioambiental. O projeto não disponibilizará 

de fornecimento de recursos para o deslocamento de sua residência ao local da realização, que 

acontecerá no Sesc Iparana Hotel Ecológico.  

 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

3.1 O candidato para realizar a inscrição deve ter no mínimo 18 anos de idade; 

3.2 Manifestar interesse por plantas, ervas medicinais, artesanato e sustentabilidade ambiental;  

3.3 Possuir interesse em socializar conhecimentos socioambientais com as comunidades e os demais 

participantes do projeto; 

3.4 Desejável possuir experiência como participante ou facilitador de ações ligadas a projetos sociais 

e/ou comunitários, especialmente com temáticas sociedade e meio ambiente; 

3.5 Apresentar habilidades e/ou experiência empreendedora para a criação e elaboração de artesanato 

inovador; 

3.6 Preferencialmente ser morador das comunidades localizadas no entorno do Sesc Iparana Hotel 

Ecológico; 

3.7 Ter disponibilidade de tempo para participar assiduamente da programação semanal do projeto, a 

ser realizada nas dependências do Sesc Iparana Hotel Ecológico;  

3.8 Dispor de meios próprios para se deslocar de sua residência as dependências do Sesc Iparana Hotel 

Ecológico, uma vez que o projeto não prevê responsabilidades de translado dos participantes para 

as atividades semanais, salvo quando estas ocorrerem em programações especiais de interesse do 

Sesc. O candidato deve apresentar declaração de que está ciente desta condição e que seu 

deslocamento não será empecilho para cumprir a carga horária mínima mensal prevista para sua 

participação que é de 75% das frequências; 

3.9 Ter participado de formações, cursos, oficinas, workshop e outras ações socioeducativas que 



 

 

possuem relação com os objetivos do projeto; 

3.10  Havendo empate na seleção dos participantes, adotar-se-á como critério de desempate o tempo de 

participação como facilitador e/ou participante de projetos sociais.  

 

4. DA INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO 

 

Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá ler todo “EDITAL”; 

 

A inscrição dos candidatos as vagas de participantes do núcleo do Projeto Sesc Ecos Cidadania 2021 

dá-se mediante ao preenchimento da “FICHA DE INSCRIÇÃO”, a partir de informações de própria 

responsabilidade prestadas pelo candidato, conforme formulário disponibilizado no link 

https://forms.gle/1needHoDfH93xvkV9 e na unidade Sesc Iparana Hotel Ecológico, localizado na Rua 

José de Alencar, 150 Iparana, Caucaia. No ato da inscrição presencial, o candidato deve apresentar 

original dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, assim como, assinar a 

declaração que está ciente de sua participação no referido projeto. O candidato também deve 

apresentar cópia de certificados e/ou declarações referente às suas participações em formações, cursos, 

entre outras ações previstas no item 3.9 deste edital. A inscrição e participação no projeto se darão de 

forma gratuita. 

 

5. ETAPAS E PRAZOS 

 

A análise das informações contidas na ficha de inscrição, assim como, o processo seletivo dos 

candidatos, será realizado por uma Comissão de Avaliação Técnica composta por profissionais do Sesc 

Ceará com atuação e/ou experiência em projetos sociais; 

 

1ª Etapa - Divulgação no site www.sesc-ce.com.br e afixada em local visível na unidade Sesc Iparana 

Hotel Ecológico: A partir do dia 28 de janeiro de 2021. 

2ª Etapa - Realização da inscrição on-line através do link https://forms.gle/1needHoDfH93xvkV9 ou 

presencial na unidade Sesc Iparana Hotel Ecológico, que acontecerá do dia 01 a 12 de fevereiro de 

2021, das 8h às 11h e de 13h às 16h.  

3ª Etapa - Análise das inscrições: 15 de fevereiro de 2021. 

4ª Etapa - Divulgação da primeira etapa e convocação para entrevista com a Comissão de Avaliação 

Técnica: dia 19 de fevereiro de 2021. 

https://forms.gle/1needHoDfH93xvkV9
http://www.sesc-ce.com.br/
https://forms.gle/1needHoDfH93xvkV9


 

 

5ª Etapa - Realização de entrevista pela Comissão Técnica do Projeto: 23 e 24 de fevereiro de 2021. 

6ª Etapa - Divulgação do Resultado: 26 de fevereiro de 2021  

7ª Etapa - Entrada de recursos contra o resultado preliminar: dia 01 de março de 2021. 

8ª Etapa - Análise dos recursos apresentados: dia 02 de março de 2021. 

9ª Etapa - Divulgação do resultado final: dia 03 de março de 2021. 

10ª Etapa - Início do projeto: dia 05 de março de 2021. 

 

6. DAS MATRÍCULAS REFERENTES AO NUCLEO DO PROJETO ECOS CIDADANIA – 

EDIÇÃO 2021 

 

6.1 A inscrição do candidato implica na aceitação das normas que regem esse processo seletivo 

definidas neste Edital; 

6.2 A matrícula e participação dos ingressos no Projeto Sesc Ecos Cidadania é inteiramente gratuita. 

6.3 A matrícula dos classificados neste edital será realizada no dia 26 de fevereiro de 2021. 

6.4 Para efetuação da matrícula o candidato classificado deve apresentar cópias dos documentos RG, 

CPF e comprovante de residência, bem como assinar declaração de que está ciente dos critérios de 

permanência e avaliação do projeto. 

6.5 O não comparecimento no prazo estabelecido para matrícula implicará na perda irrevogável da 

vaga, com a consequência chamada imediata do candidato classificado na posição seguinte para 

preenchimento. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

7.1 A análise das informações contidas na ficha de inscrição, assim como, o processo seletivo dos 

candidatos, será realizado por uma Comissão Técnica composta de profissionais do Sesc Ceará com 

atuação e/ou experiência em projetos sociais;  

7.2 O Edital em questão não assegura vagas para ex-participantes de Projetos do Sesc Ecos, devendo 

os interessados em participar da edição 2021 deste projeto cumprirem rigorosamente os itens contidos 

no documento ora apresentado.  

7.3 A relação dos participantes selecionados para ingressarem no Projeto Sesc Ecos Cidadania 2021 

será divulgada no site www.sesc-ce.com.br e afixada em local visível na unidade Sesc Iparana Hotel 

Ecológico, no dia 03 de março de 2021. 

7.4 O participante do Projeto Sesc Ecos Cidadania deverá ter frequência mínima de 75%;  

http://www.sesc-ce.com.br/


 

 

7.5 Não serão recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, independente da 

justificativa; 

7.6 Os candidatos não classificados, podem compor o banco de dados, válido para o exercício de 2021 

e serão convocados a assumir vagas que, porventura, surgirem durante o período de realização do 

núcleo; 

7.7 As atividades do Projeto Sesc Ecos Cidadania são gratuitas, garantidas para o exercício de 2021, 

ressalvada a eventuais imprevistos; 

7.8 São de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento do resultado do processo 

seletivo; 

 

Projeto Sesc Ecos Cidadania 

Sesc Iparana Hotel Ecológico 

Informações: (85) 3318 4993 / 3318 4996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2021  

SESC IPARANA HOTEL ECOLÓGICO 

PROGRAMA EDUCAÇÃO 

PROJETO SESC ECOS CIDADANIA 

 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES - PROJETO SESC ECOS CIDADANIA  

EDIÇÃO 2021 

 

DADOS PESSOAIS: 

CANDIDATO (A) ___________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL ___________________________ DATA DE NASCIMENTO ____/_____/_______ 

IDADE ______________________ SEXO (  ) M   (  ) F  RG ______________________________ 

ORGÃO EXPEDIDOR _____ DATA DE EXPEDIÇÃO ___/___/______ CPF ___________________ 

NOME DO PAI _____________________________________________________________________ 

NOME DA MÃE____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO _____________________________ BAIRRO _________________________________  

CIDADE ________________________ UF ___ CEP _________________________TELEFONE (   )  

____________________  E-MAIL ___________________________. 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para todos os fins e efeitos, assumindo toda e qualquer responsabilidade, serem exatas e 

verdadeiras as informações por mim prestadas no presente formulário, e, ainda, conhecer e aceitar as 

normas que regem o processo seletivo especificado. 

 

________________________, ___ de ________________ de ______ 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 



 

 

ANEXO II 

 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2021  

SESC IPARANA HOTEL ECOLÓGICO 

PROGRAMA EDUCAÇÃO 

 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES - PROJETO SESC ECOS CIDADANIA  

EDIÇÃO 2021 

 

ETAPAS DATA PREVISTA 

Publicação do Edital no site www.sesc-ce.com.br e afixada em local 

visível na unidade Sesc Iparana Hotel Ecológico 
28/01/2021 

Realização da inscrição on-line através do link 

https://forms.gle/1needHoDfH93xvkV9 ou presencial no Sesc 

Iparana Hotel Ecológico (Av. José Alencar, 150 - Iparana, Caucaia - 

CE, 61627-110) 

01/02 a 12/02/2021 

Das 8h às 11h e de 13h às 16h 

Análise das inscrições 15/02/2021 

Divulgação do cronograma de convocação para entrevista, no site 

www.sesc-ce.com.br e afixada em local visível na unidade Sesc 

Iparana Hotel Ecológico 

19/02/2021 

Realização de entrevista pela comissão técnica do projeto 23/02 a 24/02/2021 

Divulgação resultado preliminar, no site www.sesc-ce.com.br e 

afixada em local visível na unidade Sesc Iparana Hotel Ecológico 
26/02/2021 

Entrada de recursos contra o resultado preliminar da entrevista 01/03/2021 

Análise dos recursos apresentados 02/03/2021 

Divulgação do resultado final, no site www.sesc-ce.com.br e afixada 

em local visível na unidade Sesc Iparana Hotel Ecológico 
03/03/2021 

Início do projeto 05/03/2021 

 

 

http://www.sesc-ce.com.br/
https://forms.gle/1needHoDfH93xvkV9
http://www.sesc-ce.com.br/
http://www.sesc-ce.com.br/
http://www.sesc-ce.com.br/

