EDITAL Nº 01 / 2015 – SELEÇÃO DE PESSOAL
A Presidenta da Comissão de Seleção de Pessoal do Movimento de Organização
Comunitária – MOC, instituída em 30 de Abril de 2013, torna público o processo seletivo nº
01 / 2015 - Seleção de Pessoal - para atuar no Programa de Educação do Campo da
Instituição, com base nas informações subseqüentes:

1. Vagas: 01 Vaga
2. Local de Trabalho:
Escritório do MOC em Feira de Santana e/ou nos municípios dos Territórios do Sisal e da
Bacia do Jacuípe onde houver atuação do MOC no Programa de Educação, e ainda nos
espaços de formação de educadores/as ou de acordo com as necessidades de viagens
advindas dos projetos.
3. Fases do processo seletivo: A seleção será dividida em 3 (três) fases:
a) Análise de Currículo
b) Prova escrita
c) Entrevista.
Obs. Todas as fases terão caráter eliminatório.
4. Salário: a combinar, de acordo com normas e procedimentos internos e a política salarial
da instituição, com direitos trabalhistas garantidos.

5. Exigências para participação:
- Curso Superior Completo nas áreas de Ciências Humanas, Sociais, Exatas, Agrárias,
Educação ou áreas afins;
- Residir em Feira de Santana, ou dispor das condições para transferir-se em caso de ser
selecionado/a;
- Ter disponibilidade para viagens de 02 a 03 dias e dispor de tempo para uma jornada de
trabalho diurno de 40 horas semanais.
Obs. Este processo seletivo demanda contratação imediata.

6. Procedimentos para inscrição:
a) Entrega de Currículo Vitae com uma Carta de Apresentação, expressando os
motivos que pleiteia a vaga, em envelope lacrado (por correios ou pessoalmente),
no seguinte endereço:
MOC
Rua Pontal, 61 – Cruzeiro
44.022-052 – Feira de Santana – Bahia
Seleção Programa de Educação do Campo
b) Envio do Currículo Vitae e Carta de Apresentação, (conforme supracitado) para
os
endereços
eletrônicos
moc@moc.org.br,
vandalva@moc.org.br
e
vera@moc.or.gbr, com assunto denominado: ‘Seleção Educação’.
7. Prazo: Serão aceitos e analisados os currículos recebidos recebidas o dia 27 de abril de
2015 no endereço supracitado.
O resultado da 1ª fase (seleção de currículos) será publicado no site (www.moc.org.br) no
dia 28 de abril de 2015.

8. Ocorrência das demais fases:
- 2ª Fase: Prova Escrita - para as pessoas aprovadas na seleção dos currículos ocorrerá no
dia 29 de Abril de 2015 das 9:00 às 12:00 h, na sede da instituição, situada à Rua Pontal, 61,
Cruzeiro – Feira de Santana-BA.
O resultado desta fase será publicado no site institucional até o dia 30 de Abril de 2015.
- 3ª Fase: Entrevista – para as pessoas aprovadas na prova escrita ocorrerá no dia 04 de
Maio de 2015 às 10:00 h.
O resultado final da seleção será publicado no site institucional até o dia 05 de Maio de
2015.

10. Principais temas/conteúdos para a prova escrita e entrevista:
 Educação Escolar e Educação Não Escolar;
 Noções básicas de Educação do Campo Contextualizada para Convivência com o
Semiárido (princípios, concepções e metodologia);
 Políticas Públicas de Educação do Campo;
 Diretrizes Operacionais para Educação do Campo;
 Noções de trabalho social de Organização Não Governamental (ONG) e Movimentos
Sociais;
 Convivência com o Semiárido e Agricultura Familiar;
 Noções básicas em elaboração de projetos sociais e relatórios.
11. Perfil desejado:

 Capacidade de diálogo e de trabalho em Equipe;
 Capacidade de elaboração textual (relatórios, projetos, textos teóricos, etc.);
 Capacidade na elaboração de projetos sociais/educacionais para captação de
recursos;
 Ser plural, ético, ter sensibilidade para questões sociais, criança, adolescente,
gênero, geração, raça e etnia;
 Estar disponível para um trabalho social que exige tempo extra, compromisso e
comprometimento social;
 Ser dinâmico(a) e criativo(a);
 Noções básicas de informática, word, excel, power point, etc.;
 Possuir Carteira de Habilitação tipo B.
12. Duração do contrato de trabalho: 12 meses, podendo ser prorrogados por mais tempo.

13. Validade: Este processo seletivo terá validade de 90 dias. O MOC se reserva o direito de
convocar pessoas que ficarem na suplência, mediante necessidade da instituição.
14. Outras informações: Telefone 75-3322-4444 nos e-mails vandalva@moc.org.br,
vera@moc.org.br e moc@moc.org.br.

Feira de Santana-BA, 17 de abril de 2015

MARIA VANDALVA LIMA DE OLIVEIRA
Presidenta da Comissão de Seleção

