EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESSOAL – 11/2013
A Presidenta da Comissão de Seleção do MOC - Movimento de Organização Comunitária
instituída em 30 de Abril de 2013, torna público que estará recebendo inscrições para o
processo seletivo referente ao Contrato de Repasse 047046/2012 – MDS / Banco do
Nordeste do Brasil, onde demanda a contratação de pessoal para a execução do objeto do
projeto:
1. Vagas:
1.1 Animadores/as - 07
Local de Trabalho: Água Fria e Santa Bárbara
1.2 Auxiliar Administrativo – 01
Local de Trabalho: Feira de Santana
2. Fases do processo seletivo:
A seleção será dividida em 3 (três) fases:
- Análise de Currículo
- Prova escrita
- Entrevista, em seqüência eliminatória, sendo a prova escrita e entrevista realizadas no
mesmo dia.
3. Exigências para participação:
3.1 Para a vaga de animadores/as:
- Maior de 18 anos;
- Formação em ensino médio completo;
- Conhecimentos de programas de texto (word) e planilha eletrônica (excel) em
microcomputadores, internet e correio eletrônico;
- Residência nos municípios de Água Fria e/ou Santa Bárbara ou em municípios que
estejam cerca de 40 km de distância destes;
- Habilitação categoria A;
- Experiência em trabalhos comunitários.
3.2 Para a vaga de Auxiliar Administrativo:
- Maior de 18 anos;
- Formação em ensino médio completo;
- Domínio de programas de texto (word) e planilha eletrônica (excel) em microcomputadores,
internet e correio eletrônico;
- Experiência em gestão de projetos, processos de licitação/compras, e ainda, prestação de
contas.

4. Procedimentos para inscrição:
Enviar o Currículo Vitae para o e-mail moc@moc.org.br identificado com o assunto
‘Seleção BNB Cisternas’.
5. Prazo:
Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia 18 de Julho de 2013 até às
18:00 horas. No dia 19 de Julho de 2013 será publicado no site do MOC (www.moc.org.br) o
resultado da primeira fase (análise de currículos).
6. Ocorrência das demais fases:
A Prova Escrita e a Entrevista, apenas para os aprovados na primeira fase, serão realizadas
no dia 24 de Julho de 2013, em horário a ser estabelecido e anunciado na divulgação do
resultado da primeira fase. O local da realização da prova e entrevista será na sede do MOC
à Rua Pontal, 61, Alto do Cruzeiro, Feira de Santana-BA.
7. Principais assuntos para a prova e entrevista:
Convivência com o semiárido, segurança alimentar e nutricional. Prestação de contas,
controle em planilhas excel, analises de documentos e elaboração de prestação de contas.
8. Duração:
A contratação terá duração de 01 ano, porém com um período de 03 meses de experiência,
podendo a partir da avaliação do trabalho ser efetivada para completar o período de 12
meses.
9. Resultado final:
Será divulgado no site do MOC até o dia 25 de Julho de 2013.
10. Validade:
Este processo seletivo terá validade de 90 dias.
11. Outras informações:
Contato com os tlefones (75) 3322-4444 ou (75) 9955-1072.

Feira de Santana-BA, 10 de Julho de 2013

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidenta da Comissão de Seleção

