
 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESSOAL 
 

CARTA CONVITE 027/06 
 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Movimento de 
Organização Comunitária instituída pela Resolução 02/06 de 03/07/2006 
da Secretaria Executiva da Instituição, faz saber aos interessados que 
estará recebendo inscrições para o processo seletivo de Técnicos em 
Agropecuária (08 vagas), Engenheiros Agrônomos (03 vagas), Técnico 
em Contabilidade (01 vaga), Assistente Social (01 vaga), Auxiliar 
Administrativo (02 vagas) e Auxiliar de Comunicação (01 vaga) para o 
Projeto Repensar (Assistência Técnica as Famílias Rurais) e ainda para 
Técnico em Desenvolvimento Rural ou Engenheiro Agrônomo com 
experiência em desenvolvimento territorial/regional (01 vaga) e 
Pedagogo, Filósofo ou Historiador (01 vaga) para o Projeto de Apoio às 
Ações Territoriais, de acordo com as seguintes especificações: 
 
Local de Trabalho: Municípios das Regiões Paraguaçu, Nordeste e 
Piemonte da Diamantina no Estado da Bahia para todos os casos, exceto 
para Auxiliar administrativo que ficará sediado de forma fixa em Feira de 
Santana – BA. 
 
Fases do processo seletivo: Análise de curriculum vitae, prova escrita 
e entrevista, em seqüência eliminatória. 
 
Exigências para participação: Além de formação nas respectivas 
áreas, a exceção das vagas para Auxiliar administrativo e Auxiliar de 
comunicação que serão aceitos todos os candidatos que tenham 
concluído qualquer curso de 2º grau, será necessário também domínio 
de programas de texto e planilha eletrônica em microcomputadores e 
habilitação de motorista para todos e registro atualizado no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), para os 
candidatos à Técnico em Agropecuária e Engenheiro Agrônomo. 
 
Procedimentos para inscrição: Envio de curriculum vitae para o MOC 
no endereço: Rua Pontal, 61, Cruzeiro, CEP 44.017-170, Feira de 
Santana-Ba, em envelope fechado com a descrição da vaga pretendida 
acrescida da referência “ Projeto Repensar” ou “Projeto de Apoio às 
Ações de Desenvolvimento Territorial” conforme o caso, aos cuidados de 
Everaldo Leite das Virgens. 



 

 

 

 
Prazo: Serão aceitos e analisados os curriculuns postados nos correios 
até o dia 23 de Agosto de 2006 ou entregar diretamente no MOC no 
endereço acima. 
 
Ocorrência das demais fases: A prova escrita, apenas para os 
currículuns selecionados, será realizada no dia 28 de Agosto de 2006, 
das 14 às 18 horas,  na sede do MOC em Feira de Santana, no mesmo 
endereço de envio dos currículuns e as entrevistas individuais, apenas 
para os aprovados na prova escrita, serão realizados nos dias 01 e 02 
de Setembro de 2006, também no mesmo local, em horário à ser 
estabelecido. 
 
A divulgação dos selecionados para a prova escrita e entrevista serão 
efetivados no site do MOC (http://www.moc.org.br/editais) nos dias 25 
e 29 respectivamente. 
 
Principais assuntos para a prova escrita: 

1) Para as vagas de Técnico em Agropecuária e Engenheiro 
Agrônomo: Agricultura familiar, desenvolvimento rural 
sustentável, agroecologia, manejo de animais e lavouras na região 
semi-árida e metodologias participativas de assistência técnica 
rural. 

2) Para a vaga de Técnico em Contabilidade: Elaboração e análise de 
balanço social, regime tributário nacional e estadual, legislação do 
cooperativismo e análise de viabilidade econômica de 
empreendimentos rurais. 

3) Para a vaga de Assistente Social: Atual política nacional de 
assistência social, direitos sociais como instrumento de inclusão, 
participação e cidadania em espaços de construção de políticas 
públicas. 

4) Para a vaga de Pedagogo, Filósofo ou Historiador: Educação do 
campo x educação integral, ações complementares à escola na 
perspectiva da cidadania, educação contextualizada e 
desenvolvimento territorial. 

5) Para as vagas de Auxiliar Administrativo: Redação e organização 
de textos, ofícios, memorandos e correlatos, organização de 
despesas e receitas e confecção de orçamentos. 

6) Para a vaga de Técnico em Desenvolvimento Territorial: a 
abordagem territorial para o desenvolvimento rural sustentável, 



 

 

 

política agrícola e agrária do Brasil contemporâneo , arranjos 
institucionais para a integração de políticas para o meio rural. 

7) Para a vaga de Auxiliar de Comunicação – elaboração de releases 
para jornais, papel da comunicação no desenvolvimento local e 
peças de comunicações estratégicas para organizações sociais.  

 
Outras informações: Contatar com Everaldo Leite das Virgens pelo 
telefone 75-221-1393 ou 75-9199-6408. 
 
 
 

 
Everaldo Leite das Virgens 

Presidente da Comissão de Licitação 
Movimento de Organização Comunitária 

 
 

 


