
 

 
EDITAL 06/2014 - SELEÇÃO DE PESSOAL 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO/A 
 

 
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. 06/2014, que trata de 
processo seletivo para contratação temporária de Estagiário/a para atuar como Auxiliar no 
Programa de Educação do Campo, conforme informações subsequentes:  
 
 
1 – Vaga e função: 

O presente Edital objetiva o preenchimento de 01 (uma) vaga para Estagiário/a na função 

de Auxiliar no Programa de Educação do Campo, para contratação imediata e uma vaga 

para o Cadastro de Reserva.  

2- Local de trabalho:  

O local de trabalho será no escritório do MOC situado à Rua Pontal, 61 – Alto do Cruzeiro 

em Feira de Santana – Bahia. Esporadicamente poderá ocorrer de fazer viagens.  

3 – Fases do processo: 

 1ª Fase: Análise do Currículo 

 2ª Fase: Entrevista – em sequência eliminatória. 

4 – Exigências para participação: 

a) Ser estudante (ensino médio ou superior); 

b) Domínio de programas de texto (word) 

c) Domínio em internet, correio eletrônico, etc. 

d) Disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais e residir em Feira de Santana. 

5 – Procedimentos para inscrição: 

Entrega de Currículo Vitae via e-mail moc@moc.org.br, com assunto denominado Seleção  

Edital 06/2014 ou no Endereço Rua Pontal, 61 – Cruzeiro – CEP 44.022-052  Feira de 

Santana, em envelope fechado, com identificação: Seleção Edital  06/2014. 

6- Prazo:  

Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia 21 de agosto até as 18:00 

horas. No dia 22 de agosto será publicado no site do MOC (www.moc.org.br) o resultado 

da 1ª Fase.  

mailto:moc@moc.org.br


 

7 – Ocorrência das demais fases: 

A entrevista dos/as aprovados/as na seleção dos currículos, será realizada no dia 25 de 

agosto a partir das 9:00 horas por ordem de chegada, na sede do MOC, endereço Rua 

Pontal, 61 – Cruzeiro – Feira de Santana.  

8 – Principais conteúdos para a entrevista: 

 O MOC, sua missão e campo de atuação; 

 Convivência com o Semiárido; 

 Experiência em trabalhar com dados e digitação.  

 

9 – Duração do Estágio: 

A contratação terá duração de 03 meses de experiências, será de 07 (sete) meses, podendo 

renovar ou não. 

 

10 – Resultado final 

O resultado Final será divulgado no site do MOC no dia 26 de agosto de 2014 e a 

contratação será imediata, baseada na Lei 11.788/2008. 

 

11- Validade: 

Este processo seletivo terá validade de 90 dias. 

 

12 – Outras informações: 

Através do telefone (75) 3322-4444. 

 

Feira de Santana, 15 de agosto de 2014. 

 

Maria Vandalva Lima de Oliveira 
Presidenta da Comissão de Seleção 

 


