
EDITAL 09/2014 - SELEÇÃO DE PESSOAL

A Comissão de Seleção do Movimento de Organização Comunitária – MOC, instituída em
30 de Abril de 2013, torna público o Edital de Seleção de Pessoal nº 09/2014, que trata do
processo seletivo para contratação de pessoal para atuar na Chamada Pública 002/2012 –
SEDES - Projeto Cisternas com convênio de nº 24/2014, onde demanda a contratação de
pessoal para execicio da função de animador com vistas a execusão do objeto do projeto,
conforme orientações subsequnetes:

1. Vagas:
Animador/a: 01

2. Locais de Trabalho:
- Feira de Santana.

Obs: O/a candidato/a que residir em outro município, (que não o da vaga pretendida e
disponível) sendo selecionado/a para o trabalho será responsável pelas despesas de
deslocamento e hospedagem no município em que deseja e/ou que haja possibilidade para
atuar.

3. Fases do processo seletivo:
A seleção será dividida em 2 (duas) fases:
Análise de Currículo.
Entrevista - em seqüência eliminatória.

4. Exigências para participação:
- Formação em Ensino Médio completo
- Conhecimento em técnicas  de informática
- Possuir Carteira de Habilitação nas categorias A e B.

5. Procedimentos para inscrição:
Entrega de Currículo Vitae na Sede do MOC - endereço: Rua Pontal, 61, Cruzeiro, CEP
44.022-052, Feira de Santana-Ba, em envelope lacrado com a identificação Edital de
Seleção 09_2014, ou envio do currículum para o e-mail: moc@moc.org.br com o assunto
denominado Edital de Seleção 09_2014.

6. Prazos:



Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até as 18:00 do dia 06 de Outubro de
2014. O resultado da 1ª Fase (análise de currículos) será publicado no dia 07 de Outubro de
2014 no site do MOC www.moc.org.br.

7. Ocorrência das demais fases:
A 2ª fase (entrevista - apenas para os/as aprovados/as na 1ª fase), será realizada no dia 08
de Outubro 2014, às 14:00.na sede da instituição supra citada.

8. Principais assuntos para a entrevista:
- O MOC sua missão e área temática de atuação
- Convivência com o Semiárido
- Agroecologia
- Segurança alimentar e nutricional

9. Duração:
A contratação terá duração de 03 meses de experiência, podendo renovar para até 01 ano.

10.Resultado final:
Será divulgado no site do MOC no dia 08 de Outubro de 2014.

Obs. O/a selecionado/a  deverá  parrticipar nos dias 09 e 10 do mês em curso do processo
de formação inicial para a execução do projeto. Na oportunidade, deverá apresentar os
documentos pessoal e profissional para a contratação e procurrar por Ana Glécia –
Coordeandora de Projetos.

11.Validade:
Este processo seletivo terá validade de 90 dias.

12.Outras informações:
Poderão ser obtidas através do telefone (75) 3322-4444.

Feira de Santana-Ba, 03 de Outubro de 2014

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidenta da Comissão de Seleção


