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EDITAL DE SELEÇÃO PARA VAGA DE ESPECIALISTA EM CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL DA PASTORAL DA 

ORAÇÃO DE VIÇOSA (APOV) | AGOSTO DE 2022 

 

A APOV 

A Associação Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração de 

Viçosa (APOV) é uma entidade que atua desde 1982 beneficiando de 

distintas formas às comunidades de Nova Viçosa e Posses. Atualmente, 

promove, especialmente nos âmbitos educacional e assistencial, o 

atendimento a 46 crianças na Educação Infantil, 90 crianças, jovens e 

adolescentes no Projeto Caminhar, além de 105 famílias. 

A entidade conta com a participação efetiva de voluntários, 

parceiros, patrocinadores e doadores, além de universitários e 

profissionais de diversas áreas. Para que esta obra continue 

acontecendo é necessário que haja uma equipe de captação de recursos 

consistente, dinâmica e integrada. 

Mais informações: https://www.apov.org.br/ 

 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA APOV 

As principais frentes de captação de recursos da Associação 

Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa, 

atualmente, são: 

 

1. Adote uma Criança: doação financeira de pessoa física, na qual os 

doadores, chamados benfeitores, realizam suas doações via 

transferência, depósito bancário ou dinheiro em espécie. Trata-se de 

um recurso irrestrito que pode ser destinado a custear qualquer 

atividade da APOV. 

2. Empresas Parceiras: doação financeira ou de outros recursos, em que 

oferecemos como contrapartida pacotes de divulgação para os parceiros, 

contemplando a marca deles junto à da APOV. Atualmente, os parceiros 

podem se encaixar em categorias de acordo com o valor doado: bronze, 

prata, ouro e diamante. 

3. Recursos públicos, oriundos de órgãos públicos que ajudam no 

custeio das atividades educacionais e administrativas. São recursos 

restritos que devem ter uma destinação provisionada em planos de 

trabalho, enviadas aos órgãos públicos mediante chamamento ou editais. 

Atualmente temos 4 convênios com poder público a saber: FUNDEB, 

Subvenção Educação, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (Assistência Social) e Renúncia Fiscal (CMDCA). 

4. Editais particulares, em que a APOV se inscreve por meio de 

projetos, provisionando o custeio de suas atividades. São pontuais, 

geralmente com validade de um ano e não arcam com todos os custos, 

dependendo de contrapartida da APOV. É um recurso restrito. 

5. Patrocínios, fixos ou pontuais, nas ocasiões de eventos promovidos 

pela APOV e a Fraternidade Pequena Via. 

6. Jovem Aprendiz: a APOV fornece a formação aos jovens aprendizes, 

contratados por empresas de Viçosa. Em contrapartida as empresas 

https://www.apov.org.br/
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investem um valor que é destinado à APOV para manutenção do Programa 

Jovem Aprendiz e outros. 

7. Bazar: em que doações de objetos, roupas, equipamentos e 

eletrodomésticos, dentre outros, são revertidos em dinheiro. 

8. Outros (esporádicos): troco solidário, campanhas dos agasalho e 

outras campanhas... 

 

ATRIBUIÇÕES 

 Aprimoramento de estratégias de captação já adotadas pela 

entidade, em especial os programas Adote uma Criança, Empresas 

Parceiras e Renúncia Fiscal. 

 Relacionamento com doadores atuais com desenvolvimento de 

materiais de comunicação e campanhas com foco em renovação da 

doação e aumento de ticket. 

 Estabelecimento de contato com instituições e empresas 

parceiras, com finalidade de captação de recursos. 

 Gestão e acompanhamento do fluxo dos recursos captados a partir 

de comprovantes, extratos bancários e doações em dinheiro. 

 Elaboração e submissão de projetos de captação de recursos para 

editais e convênios. 

 Auxiliar na organização de eventos e campanhas em benefício da 

entidade com o objetivo de captação de recursos. 

 Análise de resultado das ações de captação executadas, como 

envio de Newsletter e eventos de atração, dentre outras análises 

e estudos a serem utilizados como base para tomadas de decisão. 

 Buscar novas oportunidades de captação de recursos 

extraordinários junto a empresas, órgão públicos, fundações e 

pessoas físicas. 

 Identificar novas oportunidades de projetos no mercado. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Vaga para substituição temporária com possibilidades reais de 

contratação definitiva 

 Carga horária e Regime de Contratação: 40 horas semanais | CLT 

(presencial ou híbrido) 

 Local de Trabalho: Rua João Bosco Resende de Andrade, 250 – Nova 

Viçosa, Viçosa/MG 

 Benefícios: 

o Vale transporte 

o Possibilidade de alimentação na instituição pelo preço de 

custo 

 A pretensão salarial deverá ser informada no currículo 
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REQUISITOS 

 Ensino médio completo 

 Conhecimento no Pacote Office 

 Comprovação de, pelo menos, UM dos diferenciais relacionados a 

seguir: 

I. Formação e/ou experiência em: 

 captação de recursos 

 gestão de projetos 

 vendas/negociação; redação e/ou materiais de 

comunicação 

II. e/ou Conhecimento em estratégias e ferramentas de 

marketing digital 

III. e/ou Conhecimento em gestão de rotina das plataformas de 

CRM, com especial atenção à gestão de conhecimento 

 Facilidade de comunicação 

 Organização, pró-atividade e capacidade analítica 

 Adaptabilidade e habilidade de resolução de problemas com 

autonomia 

 Visão estratégica e de longo-prazo 

 

INSCRIÇÕES E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

1ª etapa: Inscrições por e-mail a partir do envio dos currículos - até 

18:00 de 22/08/2022* 

2ª etapa: Análise dos currículos e envio da proposta do desafio 

prático aos candidatos pré-selecionados - até 23:59 de 23/08/2022 

3ª etapa: Recebimento das respostas do desafio prático por e-mail - 

até 23:59 de 25/08/2022 

4ª etapa: Entrevistas – horário a definir entre 26 e 29/08/2022 

5ª etapa: Negociação - até 17:00 de 30/08/2022 

6ª etapa: Divulgação do Resultado Final - até 23:59 de 30/08/2022 

 
*Os interessados em realizar sua inscrição devem preencher e enviar o 

currículo, conforme modelo anexo, até às 18:00, do dia vinte e dois de 

agosto de dois mil e vinte e dois (22/08/2022), para o e-mail 

projetos@apov.org.br 

Detalhes adicionais sobre cada uma das etapas serão comunicados pelo 

e-mail de inscrição, portanto o candidato deve ficar atento à caixa de 

entrada e spam durante todo período compreendido pelo processo 

seletivo. 

 

Viçosa, 18 de agosto de 2022 

 

  

mailto:projetos@apov.org.br


 

CNPJ: 26.121.087/0001-49 

R. João Bosco Resende de Andrade, 250 - Nova Viçosa, Viçosa - MG, 36572-384 

(31) 3892-6130 

ANEXO – MODELO DE CURRÍCULO 

 

CURRÍCULO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Idade: 

Estado Civil: 

 

ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA 

Rua/Travessa/Avenida: 

Cidade: 

Estado:  

 

CONTATOS 

Celular com DDD: 

E-mail: 

Redes sociais (link de acesso): 

 

FORMAÇÃO 

Nível de escolaridade: 

Instituição de ensino: 

Ano de conclusão: 

Cursos/Especializações/Formações complementares que sejam relevantes 

para esta vaga: 

 

OBJETIVO 

Áreas de interesse: 

Objetivos profissionais a curto, médio e longo prazo: 

Pretensão salarial: 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

(1) Ano: 

Nome e local da empresa: 

Cargo: 

Experiências adquiridas: 

 

(2) Ano: 

Nome e local da empresa: 

Cargo: 

Experiências adquiridas: 

 

(3) Ano: 

Nome e local da empresa: 

Cargo: 

Experiências adquiridas: 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DO PACOTE OFFICE E FERRAMENTAS DE MARKETING E VENDAS 

 

 

 

OUTRAS COLOCAÇÕES QUE CONSIDERA IMPORTANTE 

 

 

 


