
 
 

 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESSOAL – 003/2014 

 
A Presidente 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 Termo de Parceria/Contrato 02/2013 - P1+2 (Programa Uma 
Terra, Duas Águas) do Ministério de Desenvolvimento Social (MSD), onde demanda a 
contratação de pessoal para a execusão do objeto do projeto: 
 
 
Vagas:  
Comunicador Popular: 01 
 
 
Local de Trabalho: 
Sede do MOC em Feira de Santana com disponibilidade para viagem para os municípios de 
Riachão do Jacuípe, Ichu e Retirolândia. 
 
 
Fases do processo seletivo:  
A seleção será dividida em 03 (três) fases: 
 

Análise de Currículo 

Prova escrita 

Entrevista, em seqüência eliminatória 
 
 
Exigências para participação: 
 
Formação em ensino superior em comunicação social, preferecialmente com ênfase em 
Jornlismo, domínio de programas de texto (word), planilha eletrônica (excel) em 
microcomputadores, internet, produção de textos jornalisticos, diagramação, webdesing, 
edição de áudio e vídeo e correio eletrônico. O concorrente a vaga de comunicador 
popular deve ter, preferencialmente dominio e ou experiência com comunicação 
comunitária e sistematização de experiências. 
 
Procedimentos para inscrição: 
Entrega de Currículo Vitae via os e-mails moc@moc.org.br e comunica@moc.org.br com 
assunto denominado Seleção Comunicador/a Popular. Ou no endereço Rua Pontal, 61, 
Cruzeiro, CEP 44.022-052, Feira de Santana-Ba, em envelope fechado. 
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Prazo:  
Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia 30 de Abril de 2014 até às 
18:00 horas. No dia 05 de Maio de 2014 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 06 de 
Maio de 2013, 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: 
Comunicação Comunitária; Comunicação como Direito; Assessoria de Imprensa; 
Convivência com o semiárido, segurança alimentar e nutricional.  
 
Duração: 
A contratação terá duração de 03 meses de experiência, podendo renovar para até 15 
meses. 
 

Resultado final:  
Será divulgado no site do MOC até o dia 09 de Maio de 2014. 
 
Validade:  
Este processo seletivo terá validade de 90 dias. 
  
Outras informações: Telefone 75-3322-4444. 
 
 

Feira de Santana, Ba., 25 de Abril de 2014 
 

 

Maria Vandalva Lima de Oliveira 

Presidente da Comissão de Seleção 
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