EDITAL 01/2017
SELEÇÃO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO/A
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

A Comissão de Seleção do Movimento de Organização Comunitária – MOC, instituída em 30 de Abril de
2013, torna público a prorrogação dos prazos previstos do Edital de Seleção de Pessoal nº 01/2017, que
trata do processo seletivo para contratação de Estagiário/a para atuar no Programa de Comunicação da
entidade, conforme informações subsequentes:

No Item 6. do referido Edital, onde se lê:
Serão aceitos e analisados os currículos e cartas recebidos até o dia 25 de Julho de 2017 às 18:00 horas.
No dia 28 de Julho de 2017 será publicado no site do MOC (www.moc.org.br) o resultado da primeira
fase (análise de currículo e carta).
Leia-se:
Serão aceitos e analisados os currículos e cartas recebidos até o dia 01 de agosto de 2017 às 18:00 horas.
No dia 02 de agosto de 2017 será publicado no site do MOC (www.moc.org.br) o resultado da primeira
fase (análise de currículo e carta).

No Item 7. do referido Edital, onde se lê:
A entrevista (2ª fase) para os/as selecionados/as na 1ª fase, será realizada no dia 01 de Agosto de 2017,
a partir das 15:00 horas, na sede do MOC, situada no endereço supracitado.
Leia-se:
A entrevista (2ª fase) para os/as selecionados/as na 1ª fase, será realizada no dia 04 de Agosto de 2017,
a partir das 15:00 horas, na sede do MOC, situada no endereço supracitado.

No Item 10. do referido Edital, onde se lê:
O resultado final será divulgado no site do MOC até o dia 03 de Agosto de 2017 e a contratação será
imediata, baseada na Lei 11.788/2008 (Lei do Estágio).
Leia-se:
O resultado final será divulgado no site do MOC até o dia 07 de Agosto de 2017 e a contratação será
imediata, baseada na Lei 11.788/2008 (Lei do Estágio).

Feira de Santana-BA, 28 de Julho de 2017

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidenta da Comissão de Seleção

