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EDITAL DE SELEÇÃO 01/2015 

 

A Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) é uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, de Utilidade Pública Federal e Utilidade Pública Estadual, 
com sede no Rio de Janeiro, que atua em seis estados brasileiros e tem como missão 
institucional contribuir para a construção de uma sociedade democrática e atuante em favor de 
alternativas ao modelo de desenvolvimento vigente, com justiça ambiental e universalização de 
direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais, civis e políticos como condições iniciais para 
a inclusão de grande parcela da população do país ainda em condições de desigualdade, 
pobreza e discriminação. Por meio do Programa Amazônia, torna público o Edital de Seleção de 
Pessoal para o cargo de Analista Contábil para atuar no Fundo Dema, com sede em Belém/PA e 
do qual é responsável jurídico.  
 
I - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
A presente contratação visa o acompanhamento contábil do Fundo Dema mediante suas ações 
em defesa dos direitos humanos na Amazônia, para melhor desempenho orçamentário junto 
aos financiadores de projetos do Fundo Dema. 
 
1. OBJETO 
 
1.1 - Contratação de profissional de contabilidade, com nível superior e registro no Conselho 
Regional de Contabilidade, para o cargo de Analista Contábil, observadas as seguintes 
descrições:  
 
a) Curso de Graduação em Contabilidade, em Instituição de Ensino Superior devidamente 
reconhecida pelo MEC, com diploma registrado no órgão competente e registro no Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC) ativo e em situação regular; 
 
b) Identidade e afinidade com a temática dos direitos humanos, em especial com a área 
socioambiental; 
 
c) Habilidade para trabalhar em equipe de forma multidisciplinar; 
 
d) Experiência em ONGs e/ou projetos sociais; 
 
e) Disponibilidade para 40 horas semanais. 
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2. DA COMPETÊNCIA 
 
2.1 - Caberá a este(a) profissional, sob a supervisão do presidente do Comitê Gestor do Fundo 
Dema, atuar junto à equipe multiprofissional, com as seguintes ações: 
 
a) Orientar como devem ser orçadas e realizadas as despesas dos Projetos Comunitários; 

b) Monitorar a execução orçamentária dos projetos comunitários; 

c) Promover atendimento e acompanhamento individual e/ou coletivo dos coordenadores das 

Associações Proponentes e/ou responsáveis pelos Projetos Comunitários; 

d) Preencher Planilhas Financeiras específicas dos Projetos Comunitários; 

e) Analisar os Relatórios dos Projetos Comunitários, observando todos os aspectos da Prestação 

de Contas, de acordo com as normas de contabilidade e orientações do Fundo Dema, 

informando imediatamente após análise todas as alterações a serem efetuadas; 

f) Acompanhar diariamente o andamento dos Projetos Comunitários; 

g) Monitorar os centros de custos orçamentários do Fundo Dema junto à FASE Nacional e à 

FASE regional Amazônia. 

 

3. DA ENTREGA DE CURRÍCULO 

3.1 - Os currículos devem ser encaminhados ao e-mail ascom@fundodema.org.br ou entregues 

na Rua Bernal do Couto, 1329 – Bairro Umarizal – Belém/PA, entre Av. Alcindo Cacela e 14 de 

Março, no período de 14 a 20 de janeiro de 2015. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 - Serão realizadas entrevistas com os/as candidatos e candidatas selecionados/as no 

período de 26 a 30 de janeiro de 2015. Se a seleção for satisfatória, o/a candidata inicia suas 

atividades no dia 02 de fevereiro de 2015. Caso contrário, o prazo de seleção será prorrogado. 
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5. DO CONTRATO 

5.1 - A instituição oferece: 

a) Boas condições de trabalho; 

b) Contratação em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho); 

d) Salário Base (bruto) de R$ 4.669.00;   

e) Plano de Saúde PAME. 

5.1.1 - O período de contratação se dará por 1 ano, podendo ser prorrogado. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. À FASE é reservado o direito de revogar está seleção pública, sem que caiba aos 

participantes direito a reclamação ou indenização; 

12.2. Todas as informações sobre a seleção serão divulgadas no site do Fundo Dema 

(www.fundodema.org.br)  

 

 

 

Belém-PA, 14 de janeiro de 2015 

 

Matheus Otterloo 
Presidente do Comitê Gestor do Fundo Dema 

 
 

Guilherme Carvalho  

Coordenador FASE  AMAZÔNIA 

http://www.unipop.org.br/

