
 

Processo de Seleção do Articulador/Mobilizador do Empreender 2019 
 

 
ETAPAS: 

 Seleção pela ACE Classificada cinco Curriculos de acordo com o perfil; 

 Encaminhar para a Federalagoas até o dia 25 de outubro; 

 Processo de seleção de dois curriculos por município até dia 31 de outubro; 

 Capacitação e seleção dos articuladores 4 e 5 de novembro; 

 Contratação dos articuladores. 

 

Divulgação da vaga para os Candidatos 
 

Articulador de Núcleos Setoriais: 
 

O Articulador de Núcleos setoriais, deverá desenvolver diversas atividades para a 
formação e manutenção dos Núcleos Setoriais, além de contribuir para a sustentabilidade 
do Programa na ACE. Deve utilizar a metodologia para desenvolver seu trabalho e garantir 
a efetividade dos Núcleos. 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo Articulador estão: 

 Formação de Núcleos Setoriais 

Juntamente com o Comitê Gestor de Núcleos Setoriais, o facilitador deverá 
participar da identificação e seleção dos segmentos prioritários para constituição dos 
Núcleos Setoriais, observando-se as diretrizes, os objetivos e os potenciais setores 
estratégicos para o desenvolvimento do município em questão. 

 Planejamento Estratégico dos Núcleos Setoriais 

O Núcleo é formado por empresários de um mesmo segmento, que passam a 
desenvolver atividades de forma coletiva, visando o desenvolvimento de suas empresas. 
Para tanto o Núcleo deverá fazer o planejamento estratégico que se constituirá no 
instrumento indutor do desenvolvimento das empresas de forma estruturada e 
estratégica. 

Nessa atividade a experiência e conhecimento do Articulador são vitais para se 
estabelecer um plano de ação consistente e desafiador para o Núcleo. 

 Assessoria e acompanhamento das ações dos Núcleos Setoriais 

Depois de realizado o Planejamento Estratégico do Núcleo Setorial, o  Articulador 
prestará assessoria aos participantes do Núcleo Setorial, no desenvolvimento das 
atividades e ações estabelecidas, bem como no monitoramento dos resultados obtidos 
pelo Núcleo, propondo melhorias e novas estratégias, se necessário for. 

 

Competências Técnicas do Articulador 
 

O Articulador deve apresentar currículo com os seguintes pré-requisitos: 



 

 Curso Superior e especializações, preferencialmente em uma das seguintes 
áreas: Administração, Economia, Ciências Contábeis. 

 Experiências que demonstrem conhecimentos gerais em: administração 
financeira, legislação empresarial, recursos humanos, planejamento 
estratégico, marketing e condução de Núcleos, entre outros. 

 Ter boa redação empresarial. 

 Ter disponibilidade para viajar, trabalhar a noite e preferencialmente possuir 
veículo. 

 Ter prática em organização de eventos, cursos, viagens, etc.. 

 Conhecimento sobre técnicas de planejamento. 

 Conhecimento sobre o funcionamento e atuação de entidades empresariais e 
de apoio empresarial. 

 

Competências pessoais 
 

O Articulador deve ter características comportamentais que demonstrem sua 
capacidade pessoal de conduzir o Núcleo apoiando seu desenvolvimento e o alcance dos 
resultados propostos com eficácia e sustentabilidade. 

Dentre as características se destacam: 

 Praticidade e objetividade 

 Espírito empreendedor 

 Criatividade e versatilidade 

 Ter poder de persuasão 

 Independência 

 Flexibilidade 

 Autoconfiança 

 Assertividade 

 Ser proativo 

 Perseverança 

 Ter visão ampla das coisas 

 Dinamismo e determinação 

 Ter facilidade de relacionar-se 

 Ser arrojado, ter ousadia e ser inovador 

 Ser bom comunicador 
 
 
Método de Avaliação e selação: 
 

 Os currículos serão selecionados pelas competências técnicas do candidado; 
 As Competências pessoais serão avaliadas durante o treinamento. 


