
 
 

 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESSOAL – 022/2012 

 
A Presidente da Comissão de Seleção do MOC - Movimento de Organização Comunitária instituída em 20 de 
Dezembro de 2009, torna público que estará recebendo inscrições para o processo seletivo referente à chamada 
pública 002/2012 – SEDES - Projeto Cisternas, onde demanda a contratação de pessoal para a execusão do 
objeto do projeto, de acordo com as seguintes especificações:     
 
 
Vagas:  
Gerente Administrativo: 01 
 
Locais de Trabalho: 
Gerente Administrativo: Feira de Santana. 
Obs: Os candidatos que residirem em outro município, se passarem na seleção serão responsáveis pelas 
despesas de deslocamento. 
 
 
Fases do processo seletivo: A seleção será dividida em 3 (três) fases: 
88Análise de Currículo  
88Prova escrita  
88Entrevista, em sequência eliminatória.  
 
Exigências para participação: 
Domínio de programas de texto (word) e planilha eletrônica (excel) em microcomputadores, internet e correio 
eletrônico.  
Os que concorreão a vaga de gerência administrativa formação em ensino superior completo ou cursando, 
experiência em gestão de projetos, processos de licitação/compras, e ainda, prestação de contas. 
 
 
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, ou por e-mail: moc@moc.org.br. 
 

Prazo: 
Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia 20 de Setembro de 2012 até às 18:00 horas. No dia 
21 de Setembro de 2012 será publicado no site do MOC (www.moc.org.br) o resultado da aprovação da primeira 
etapa (análise de currículos). 
 
Ocorrência das demais fases: 
Provas, apenas para os aprovados na seleção de currículos, serão realizadas no dia 24 de Setembro, em horário 
a ser estabelecido e anunciado junto com a divulgação do resultado da primeira fase. E a entrevista será 
realizada no mesmo dia em que a prova. O local da realização da prova e entrevista será na sede do MOC. 



 
 

 

 
Principais assuntos para a prova e entrevista:  
Convivência com o semiárido, agroecologia, segurança alimentar e nutricional. 
 
Duração: A contratação terá duração de 03 meses de experiência, podendo renovar para até 01 ano.  
 
Resultado final: Será divulgado no site do MOC até o dia 25 de Setembro de 2012. 
 
Validade: Este processo seletivo terá validade de 90 dias.  
  
Forma de Contratação: 
A contratação será feita por meio de Produtos, tendo cada cargo/função produtos definidos e períodos/prazos de 
entrega de cada um deles, tendo também a definição diferenciada dos valores dos produtos de acordo com a 
função ocupada. 
Para receber o pagamento do produto o selecionado deverá apresentar Nota Fiscal do Serviço, podendo ela ser 
emitida por: Cooperativa de Serviços/Trabalho o qual é filiado; Sua Empresa Individual;   Nota emitida via 
Prefeitura Municipal. 
 
Outras informações: Telefone 75-3322-4444. 
 

Feira de Santana, Ba., 17 de setembro de 2012. 
 

 
 

Gisleide do Carmo Oliveira Carneiro 

Presidente da Comissão de Licitação 


