EDITAL – 10 / 2014 - SELEÇÃO DE PESSOAL
A Presidenta da Comissão de Seleção do Movimento de Organização Comunitária MOC, instituída em 30 de Abril de 2013, torna público o processo seletivo referente ao
contrato 023573/2013 - firmado entre o Movimento de Organização Comunitária –
MOC e Banco do Nordeste do Brasil, onde demanda a contratação de pessoal para a
execução do objeto do projeto, sendo a equipe formada de acordo com as seguintes
especificações:
1. Vagas:
- Animador/a - 05
2. Local de Trabalho:
Santanopolis, Santa Bárbara, Àgua Fria e Rafael Jambeiro
3. Fases do processo:
A seleção será dividida em 2 (duas) fases:
I - Análise de Currículo
II – Entrevista (em seqüência eliminatória).
4. Exigências para participação:
a) Formação - Técnico em Agropecuária e área afinsb) Domínio de programas de texto (word) e planilha eletrônica (excel) em
microcomputadores, internet e correio eletrônico.
c) Formação Técnico Agropecuária e áreas afim
d) Conhecimento e experiência de tecnologias apropriadas de água para produção no
semiárido, em especial cisternas calçadão
e) Disponibilidade para viagens de campo;
f) a) Carteira de Habilitação tipo A e B para o cargo de animador/a.
5. Procedimentos para inscrição:
Entrega de Currículo Vitae na Sede do MOC no endereço Rua Pontal, 61, Cruzeiro,
CEP 44.022-052, Feira de Santana-Ba, em envelope fechado das 8:00h às 12:00h e
das 14:00h às 18:00h ou pelo e-mail: moc@moc.org.br, com o assunto denominado
Seleção BNB – Edital 010/2014, nos prazos subsequentes:
- Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia 08 de outubro de 2014
até às 18:00 horas. No dia 09 de outubro de 2014 será publicado no site do MOC
(www.moc.org.br) o resultado da aprovação da primeira etapa (análise de currículos).
- Ocorrência da fase de entrevistas, apenas para os/as aprovados/as na seleção de
currículos, no dia 13 de outubro de 2014, das 09: 00 horas até às 17:00 horas na
sede da instituição no endereço supra citado.

- O resultado final será divulgado no site do MOC até o dia 14 de outubro de 2014.
6. Principais assuntos para a entrevista:
- O MOC, sua missão e área de atuação temática;
- Convivência com o Semiárido;
- Agroecologia;
- Segurança Alimentar e Nutricional;
- Tecnologias apropriadas para Convivência com Semiárido;
- Programas e Políticas Públicas voltadas para Agricultura Familiar;
7. Duração:
A contratação terá duração de 03 meses de experiência, podendo renovar para até 01
ano.
8. Validade: Este processo seletivo terá validade de 90 dias.
9. Forma de Contratação:
A contratação será feita com base na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.
10. Outras informações: Telefone 75-3322-4444.

Feira de Santana-Ba, 03 de Outubro de 2014

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidenta da Comissão de Seleção

