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REGULAMENTO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Ano 2017 
 

PARA PRESIDÊNCIA EXECUTIVA  
 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º - Em observância ao que determina o Estatuto Social da ONG Moradia e 

Cidadania, o Conselho Deliberativo aprova o presente Regulamento, que tem por 

finalidade disciplinar a seleção e indicação do Presidente Executivo da Moradia e 

Cidadania. 

Parágrafo primeiro – O Presidente Executivo como administrador responsável e 

representante legal da Moradia e Cidadania, em âmbito nacional, coordenador das 

atividades gerais e específicas da ONG, articulador dos convênios de cooperação com 

instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, e outras atribuições previstas 

no Regimento Geral Seção VI, deverá atender os seguintes requisitos: 

Habilidade de negociação e tomada de decisão; 

Capacidade de articulação de parcerias, projetos e convênios para atuação da 

entidade; 

Visão Estratégica; 

Visão ampliada no campo da ação social, direitos humanos e a realidade 

socioeconômica nacional; 

Facilidade de trabalhar em equipe e parcerias; 

Habilidade para interagir e acompanhar as coordenações estaduais promovendo 

a construção coletiva e conjunta de atuação da ONG; 

Habilidade para comunicação e articulação com diferentes públicos; 
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Conhecimento do Terceiro Setor e da rede de Movimentos Sociais que integram a 

sociedade civil organizada brasileira; 

Disponibilidade para trabalho voluntário. 

Parágrafo segundo – O Presidente não é remunerado, tendo direito, como todo  

voluntário, ao ressarcimento das despesas feitas por conta das reuniões e demais 

demandas inerentes ao cargo.  

Art. 2º - Para fins deste Regulamento poderão ser candidatos os associados da 

Moradia e Cidadania que estejam em dia com suas obrigações estatutárias. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 3º Para a coordenação geral do processo eleitoral, o Conselho Deliberativo 

constitui Comissão Organizadora de 03 membros composta por dois conselheiros, 

um do CD e outro do Conselho Fiscal, e um Coordenador Estadual. 

Parágrafo Único – A Comissão será instalada até o dia 20/07/2017, para recepção da 

manifestação de interesse, currículo vitae e agendamento das entrevistas (sistema 

virtual).  

Art. 4º - A Comissão é a instância competente para: 

I - Receber, impugnar, homologar e divulgar inscrições de candidatos; 

II – Agendar entrevista dos candidatos; 

III – Divulgar a abertura do processo seletivo e o regulamento da selecão; 

IV –Encaminhar, após análise curricular e entrevista, 03 nomes para o Conselho 

Deliberativo escolher o Presidente Executivo; 

V - Decidir sobre requerimentos, recursos e casos omissos no presente regulamento; 
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Parágrafo primeiro - Os membros da Comissão não poderão participar, como 

candidatos, no processo eleitoral. 

Parágrafo segundo – O mandato da Comissão será extinto com a divulgação do 

candidato indicado pelo Conselho Deliberativo para exercer a Presidência Executiva. 

Parágrafo quarto – Os membros da Comissão não serão remunerados. 

 

Parágrafo quinto – A Comissão divulgará a abertura do processo de seleção e o 

presente Regulamento até o dia 21/07/2017 encaminhando o regulamento para ser 

divulgado para todas as coordenações regionais e estas aos associados. 

 

CAPÍTULO III 

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

Art. 5º - A inscrição dos interessados será formalizada por meio de correspondência 

enviada para o endereço comunicacao@moradiaecidadania.org.br  com a 

manifestação de interesse, breve relato de seus conhecimentos sobre Terceiro 

Setor, Plano de Ação para os primeiros 120 dias na Presidência 

Executiva(máximo 40 linhas) e Currículum Vitae.  

 

Parágrafo primeiro – As inscrições estarão abertas durante o seguinte período: 

24/07/2017 a 02/08/2017. 

 

Parágrafo segundo – Na hipótese de haver apenas um candidato inscrito a Comissão 

informará o Conselho Deliberativo que decidirá pela entrevista e indicação ou pela 

prorrogação do prazo para inscrição. 

 

Parágrafo terceiro – A relação dos candidatos que solicitaram sua inscrição no 

processo de seleção será divulgada aos associados até o dia 03/08/2017. 

 

Art. 7° - As impugnações de inscrições serão comunicadas aos candidatos até o dia 

03/08/2017, que terão até o 04/08/2017 para a formalização de recursos. 
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Art. 8° - A Comissão Organizadora, após o julgamento dos recursos, divulgará a 

relação das inscrições homologadas, até o dia 05/08/2017 por meio da página 

eletrônica da Moradia e Cidadania e e-mail dos inscritos. 

Art. 9° - A entrevista dos candidatos será realizada por banca examinadora formada 

por membros do Conselho Deliberativo e ocorrerá em data e horário agendados pela 

Comissão. 

Art. 10° - A banca examinadora selecionará 03 candidatos e encaminhará ao Conselho 

Deliberativo para indicar o novo Presidente. 

 

CAPÍTULO IV 

DA INDICAÇÃO 

Art. 11° - Compete ao Conselho Deliberativo escolher entre os candidatos 

selecionados pela Banca Examinadora o novo Presidente Executivo e divulgar o 

resultado através do site da Moradia e Cidadania. 

Art. 12° – O Conselho Deliberativo indicará o nome do nome do Presidente Executivo 

até o dia 09/08/2017 encerrando o processo de seleção. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14º - A Moradia e Cidadania não se responsabilizará por quaisquer ônus ou 

despesas assumidas pelos participantes do pleito. 

Art. 15º - Os horários fixados neste Regulamento são os vigentes em Brasília/DF. 

Art. 16º – Todas as divulgações e comunicações previstas no presente Regulamento 

serão feitas por meio de publicação no site oficial da Moradia e Cidadania, podendo a 

Comissão Organizadora fazer uso de outros meios, que julgar pertinentes, desde que 

fique garantida a absoluta transparência dos atos praticados na condução do pleito. 
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CALENDÁRIO 

 

DATA ATIVIDADE 
Início Fim 

Até 20/07/2017 Instalação da Comissão Organizadora 

Até  21/07/2017 Divulgação do Processo de Seleção do Presidente Executivo 

Até 
24/07 a 

02/08/2017 
Período de inscrição dos candidatos 

03/08  Divulgação da relação dos candidatos inscritos 

Até  04/08 Período para apresentação de impugnação de candidatos 

Até 03/08 Comunicação aos candidatos impugnados 

Até 05/08 Recurso dos candidatos sobre a impugnação da sua candidatura 

Até 05/08 Divulgação da relação dos candidatos homologados 

Até 08/08 Entrevista dos Candidatos 

até 09/08 
Reunião do Conselho Deliberativo para indicação do Novo 

Presidente 

Até 09/08 Divulgação do nome do Novo Presidente 

A partir de 10/08/2017 Posse do Novo Presidente 

 

 

 

 


