
 
 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAL Nº 005/2013 
 
 
A Comissão de Seleção do MOC - Movimento de Organização Comunitária instituída em 20 
de Dezembro de 2009, torna público que estará recebendo inscrições para o processo 
seletivo para o Programa de Eduação do Campo do MOC: 
 

1. Vagas:  
           01 Vaga 
 
2. Locais de Trabalho: 
 
Feira de Santana e municipios dos territorios do Sisal e da Bacia do Jacuipe onde houver 
atuação do MOC no Programa de Educação, de acordo com as necessidades. 
 
 
3.Fases do processo seletivo: A seleção será dividida em 3 (três) fases: 

 Análise de Currículo  
 Prova escrita 
  Entrevista. 

 
Todas  as fases serão de caráter eliminatório.  
 
O(a) profissional selecionado(a) passará por um período de experiência de 03 (três) meses 
para conhecimento e adaptação ao trabalho.  
 
4. Salário:  a combinar – de acordo com Normas e Procedimentos Internos do MOC.  
 
5. Exigências para participação:  
 
Ter Curso Superior nas áreas de Educação, Ciências Humanas ou áreas afins, residir em 
Feira de Santana,  ter disponibilidade para viagens de 02 ou 03 dias e  disponibilidade de 
tempo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.   
 
6. Procedimentos para inscrição: Entrega de Currículo Vitae, juntamente com uma Carta 
apresentando os motivos para o preenchimento da vaga, enviando  para: 
 
MOC  
Seleção Programa de Educação 
a/c  da Presidente da Comissão de Seleção  
Rua Pontal, 61 – Cruzeiro 
44.022-052 – Feira de Santana – Bahia. 
 



 
 

 

 

Os Currículos e a Carta de Apresentação podem ser enviados por Correios ou entregue 
pessoalmente e protocolado na sede do MOC no mesmo endereço acima. 
 
7. Prazo: Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia  16 de maio de 2013, 
e será publicado no site do MOC (www.moc.org.br) o resultado da aprovação da primeira 
etapa (análise de currículos). 
 
8. Ocorrência das demais fases:  
 
Profissionais com os currículos selecionados farão a prova escrita no dia 21 de maio – das 
9:00 às 12:00h. 
 
A data e horário para entrevistas serão publicadas posteriormente, a depender da 
quantidade de pessoas inscritas e aprovadas nas duas etapas anteriores.  
 
 
10. Principais temas para a prova escrita e entrevista:  
 

 Educação Escolar e Eduação Não Escolar; 
 Noções básicas de Educação do Campo Contextualizada para Convivência com o 

Semiário (princípios, concepções e metodologia); 
 Políticas Públicas de Educação do Campo; 
 Diretries Operacionais para Educação do Campo; 
 Noções de trabalho social de Organiação Não Governamental (ONG); 
 Noções de Convivência com o Semiárido e Agriultura Familiar. 
 Elaboraçao de projetos e relatórios. 

 
 
11. Perfil desejado: 
 

 Possuir capacidade de diálogo e de trabalho em Equipe; 
 Possuir capacidade de elaboração textual (relatórios, projetos, textos teóricos, etc.); 
 Ter capacidade de elaboraçao de projetos sociais/educacionais para captaçao de 

recursos e sustentabilidade finaneira; 
 Ser plural, ético, ter sensibiliade para questões sociais de gênero e etnia; 
 Estar disponível para um trabalho social  que exige tempo extra, compromisso e 

comprometimento social; 
 Ser dinâmico(a) e criativo(a); 
 Possuir noções básicas de informática, word, excel, power point, etc. 

 
 
12. Duração: 12 meses, podendo ser prorrogados por mais tempo.  
 

http://www.moc.org.br/


 
 

 

 
13. Resultado final: Será divulgado no site do MOC até o dia 29 de maio de 2013. 
 
Validade: Este processo seletivo terá validade de 90 dias. O MOC, a depender de suas 
demandas, se reversa no direito de convocar o 2º. colocado ou outros.  
  
 
Outras informações: Telefone 75-3322-4444  nos e-mails  vera@moc.org.br e 
moc@moc.org.br.  
 
 
 
 

Feira de Santana, Ba, 30 de abril de 2013. 
 
 

 
 

MARIA VANDALVA LIMA DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão de Seleção 
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