
Chamada Pública para Ingresso de 
Associadas/os
Chamada EITA nº 01/ 2018

Apresentação
A  Cooperativa  EITA  -  Educação,  Informação  e  Tecnologia  para  a  Autogestão  é  uma
cooperativa de trabalho que desenvolve tecnologias livres de informação e metodologias
participativas para seu uso,  formação e apropriação voltadas para fortalecer as ações de
movimentos sociais do campo popular.

O  coletivo  iniciou  as  atividades  em  maio  de  2011,  tendo  neste  período  assumido  o
desenvolvimento e gestão de uma série de sistemas web. Recomendamos que nos conheça e
a alguns de nossos trabalhos em nosso site: http://eita.coop.br .

A EITA conta hoje com 6 associadas/os, de perfis e formações diferentes, tanto nas áreas
tecnológicas como sociais. Em comum, temos trajetórias com forte relação com movimentos
sociais populares. Atualmente, há cooperados baseados em Caldas (MG), Maricá (RJ), Recife
(PE) e Mucugê (BA).

Esta Chamada tem por objetivo iniciar o processo de ingresso de 2 novas-os associadas-os na
Cooperativa EITA, considerando as seguintes etapas:

• Divulgação pública desta Chamada;

• Participação de interessadas/os em ingressar na Cooperativa EITA com o envio dos
documentos solicitados nesta Chamada;

• Seleção dos/as inscritos/as: análise dos documentos e entrevista;

• Divulgação dos/as selecionados/as;

• Trabalho,  pelos/as selecionados/as junto à EITA,  de forma remunerada,  por três
meses de experiência;

• Definição coletiva sobre ingresso na Cooperativa.

Cabe ressaltar que a seleção nesta Chamada Pública implica num período de experiência,
com a realização de trabalho remunerado junto à EITA para conhecimento mútuo.

A definição sobre o ingresso na Cooperativa como associado/a se dará em Assembleia com a
participação do/a possível novo/a associado/a.

EITA – Cooperativa de Trabalho Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão
Sede: Praça Doutor Paiva de Oliveira, 513, Centro, Caldas/ MG, CEP 37780-000

CNPJ: 19515323/0001-46 | NIRE: 31400057447
coletivo@eita.org.br

http://eita.coop.br/


Vagas
Esta  Chamada  Pública  se  refere  à  seleção  de  duas  pessoas  físicas  para  desenvolver  os
seguintes trabalhos na Cooperativa EITA:

• Desenvolvimento de sistemas web: 1 vaga

• Desenvolvimento de apps Android: 1 vaga

Condições e experiências gerais desejáveis
São condições gerais desejáveis para a candidatura para as duas vagas desta chamada:

• disposição  para  o  trabalho  coletivo  na  perspectiva  da  autogestão  com  uso  de
tecnologias livres;

• experiência com desenvolvimento usando git;

• experiência e conhecimento em especificação de requisitos;

• experiência e conhecimento em modelagem;

• acesso à internet e computador para desenvolver trabalhos à distância (homeoffice)

• disponibilidade  para  realizar  e  participar  das  atividades  presenciais  da  EITA,  em
especial as reuniões de planejamento e avaliação e reuniões  com parceiros e clientes;

• disponibilidade  de  se  envolver  em  outras  áreas  de  atuação  caso  decidido
coletivamente;

• experiência e atuação em organizações e/ou atividades sociais e/ou ambientais

Saberes e habilidades específicas desejáveis
Para o trabalho a ser desenvolvido na área de Desenvolvimento de sistemas web (1 vaga),
serão considerados os seguintes saberes e habilidades:

• programação, particularmente PHP, MySQL, Python/Django, HTML5, CSS3, JavaScript e
tecnologias associadas, como jQuery, NodeJs, ReactJs, LeafletJs, AngularJs, etc.;

• experiência em desenvolvimento para Wordpress (temas e plugins)

• sistema operacional Linux, particularmente Debian e Ubuntu;

• ferramentas livres e o espírito GNU.

Para o trabalho a ser desenvolvido na área de Desenvolvimento de apps Android (1 vaga),
serão considerados os seguintes saberes e habilidades:  

• programação, particularmente Java e Java para Android

• fundemantação conceitual e técnica em linguagens orientadas a objeto

• desenvolvimento para dispositivos mobile, em especial Android nativo

• experiência com desenvolvimento em Android Studio

Em ambos os casos, é desejável, mas não obrigatório, ter formação técnica e/ou universitária
na área de Tecnologia da Informação: Ciências da Computação, Engenharia da Computação,



Informática.

Como se inscrever
As  candidaturas  devem  ser  encaminhadas  até  o  dia  13  de  janeiro  de  2019  às  23h59,
através do formulário disponível em  http://eita.coop.br/contratacao-de-novo-as-cooperado-
as/ 

No email deverão estar anexados os seguintes documentos:

• Currículo;

• Carta  de  apresentação,  apontando  as  motivações  da/o  candidata/o  em  trabalhar
conosco.

Junto com estes dois documentos obrigatórios, serão bem-vindas Cartas de Recomendação
de empresas, organizações e instituições onde o/a candidato/a tenha atuado anteriormente.

Entrevistas
As entrevistas com os/as pré-selecionados/as serão realizadas via videoconferência entre os
dias 16 e 21 de janeiro.

Cronograma resumido
• Envio dos documentos para participação nesta Chamada Pública: 13/01/2019

• Divulgação das/os pré-selecionados/as que farão entrevista: 15/01/2019

• Entrevistas: 16/01/2019 a 21/01/2019

• Divulgação das duas pessoas selecionadas: 22/01/2019

Do trabalho
O início do trabalho nas duas vagas deste edital se dará na segunda-feira dia 28/01/2019.

As atividades da EITA são realizadas em dias de semana, preferencialmente no horário das
9h-18h. Há trabalhos que são desenvolvidos individualmente e outros que são realizados
virtualmente em momentos coletivos,  além das reuniões semanais virtuais  com todos/as
associados/as, as quais as duas pessoas selecionadas nesta chamada virão a participar.

Na Cooperativa EITA a remuneração é igualitária entre os/as associados/as, considerando as
horas  trabalhadas  no  mês,  definidas  coletivamente  a  cada  mês  conforme  demanda  e
disponibilidade. 

A  contratação  das  duas  pessoas,  prevista  nesta  chamada,  se  dará  como  período  de
experiência durante os primeiros 3 meses, com dedicação mínima de 20 horas semanais.  O
valor líquido será de R$25,00 por hora.

Seguido a este período ocorrerá Assembleia da Cooperativa EITA, na qual será analisado o
ingresso como associado/a das 2 pessoas selecionadas a partir desta Chamada.

http://eita.coop.br/contratacao-de-novo-as-cooperado-as/
http://eita.coop.br/contratacao-de-novo-as-cooperado-as/


Outros
Dúvidas em relação a este edital devem ser enviadas para coletivo@eita.org.br.


